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Ledelsespåtegning

Jeg har dags dalo aflagt partistotteregnskab for modtaget stotte lil løsgængere i henhold til Håndbog for
Inatsisartut 20 15 på kr 70_000 for perioden 23_mans - ) 1_ december 20 16.
Arsrapponen er allagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven _
Jeg nnser den vaigIe regnskabspl'aksis for hensigtsmæssig, og efler min opfattelse giver
partistottercgllskabet et retvisende billede af indtægter og udgiftc,' aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 3 I. december 20 16.

Nuuk. den 6_januar 2017

~~r~a~~~~~~
1.I)ndi lingsmcdlem

Naaja Nuthaniclscns, part istottereg'nskab ' for 20 16

G,onlands Rc\'isionskolllOf NS. SIQunuhui5Cri:dc rc\'isorcr

Den ualbængige revisors påtegning

Til Nnaja Nathanielscn
Påtegning på pnrtistotteregnskabct
Vi hal' reviderel partisteneregnskabet for

regnskabsåret 23. marts - 31. december 2016, der omfatter

ledelsespåtegning. anvendt regllskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter Partistøtte regnskabet
er udarbejdet efter årsregllskabsloven.

Ledelsens ansval' for pnrtistofteregnskabet
Ledelsen har allSval'el for udarbejdelsen af en årsrappOlt. der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnsknbslovell. Ledelsen har endvidere ansvnret for den interne kOlltrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden v:esentlig fejlinformation. ".nset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om partisteneregnskabet på grundlag afvores revision. Vi har
udfort revisionen i overensstemmelse med internalionale standarder om revision og yderligere krav ifolge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udforer revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om partistottcrcgnskabet er uden væsentlig tejlinfomlation.
En revision om faner udforeise af revisionshandlinger for al opn~ revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinfom,ution i regnskabet, unnset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af en årsrappon. der giver Cl
retvisende billede. Formålet henned er at udfonne revisionshandlinger, der er passende efter omslændighederne, lIIen ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interne kontrol. En revision omfatter
endvidere vurdering af, om valg af regnskabspraksis er passende, om regnskabsmæssige skon er rimelige
samt den samlede præsentalion "f regnskabet.
Det er vores optanelse, at det opnåede revisionsbevis er lilstrækkeligt og egnet

SOIl1

grundlag for vores

konklusion .
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold .

Naaja Narhanielscns. pnrtistotteregnskab· for 20 16
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Den ualbængige revisors påtegning

Konklusion
nct er vores opfimelse. at partistotteresnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter aktiv.r, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Nuuk, den 6. januar 2017

Gronlands Revisionskontor A/S
statsiluloriscrtde I(\'ismer

~r~-I
5tntsuulori~,ct ~\' i $ur

Naaja Na ~1Uniclscns. partiston.regnskab· for 20 16
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Selskabsoplysningcl'

Ansvarlig

Naajn Nathanielsens, partisl'otteregnskab
Lyngby-Taarbækvej 9, 44. -25
3900 Nuuk
Nuuk
Regnskabsk

Revision

23. mar1s - 31. december

Grønlands Revisionskontor AlS, statsautoriserede revisorer
lmaneq 18, 2 tv
3900 Nuuk

Naaja Nadm,,;.ts.ns. par1;stoneregnskab' for 20 16
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Ledelsesberetning

Beretning

Partistonen er brugt i overcnsstenllnelse med retningslinierne for anvendelse af midler til pal1istottc

N.aja Nalhaniels.n,. partistolle,cgn,kab - 10, 1016

5

Oronlunds RcYisitmsJlmllor ,vs. SlltLSQUIOri5i:fCdc t~ \' i 50r Cr

Anvendt rcgnsknbspraksis

ArsrapPorlcn for er anagt i overensstemmelse med rcgnskabsknlsse A
regnskabsreglerne for virksomheder der modtager offentlige tilskud.

årsregnskabsloven samt

Resultatopgørelsen
Andre el<sterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger lil drift af sekrelariatet.

Balancen
Likvide beholdninger
Likv id e beholdninger omfancr indeståender i pengeinstituner og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Under egenkapita le er opfort det ikke forbnlgle til skud
Gældsforpligtelser
And re gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvi lket sædvanli!!,'is svarer Iii nominel værdi .

Noaja Nathaniels..". partisloneregnskab' for 2016

6

Granlruu.ls Rc\,jsiouskonlOr iVS. n OlUlluh1Tiscrcdc hl\'i !.o [~f

Rcsultll topgorclsc

70.000

Partistøtte
Sekretariatsomkosrninger

Årets resultat

-57.751
12.249

Forslug til rcsultatdisJlonering:
Overfores tiloverfort resultat

12.249

Disponeret i nit

12.249

Naaja Nathanielsens, partistotIeregnskab . for 2016
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Balance

Aktiver

31 / 122016
Omsætningsak'!i".r
Lik\·ide beholdninger

17.249

Omsætnillgsaktiver i alt

17.249

Ak1iver i alt

17.249

Passiver

Egenkapital
2

Overført res"ltm

12.249

Egenkapital I :Ilt

12.249

Gæld.forpligtelser
Levernndorer af varer og tjenesteydelser

5.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

5.000

Gældsforpligtelser i alt

5.000

Passiver i nit

17.249

Nnaja Nathanielsens, partiSloneregnsknb ' for 20 i 6
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Grønlands Rc\'isionskort{OI /VS, 51ntSttlJloriscrcde re\'hOlcr

Noter

-22132016
).

Sckrctariat~omkostllillgcr

KOlllorartilder

4.037

Kontormaskiner og inventar
Revisorhonorar

16.560
5.000

Tolkeudgi ftcr

30.370

Taxa udgi f1er

183

Repræsentationsudgiftcr og gaver

1.601
57.751

2.

Overfort resultat
Ikke rorbrugt stone/personligt tillæg

12.249
12.249

Naaja Nalh~m ie l se n s, partistoucrC!gnskob ' for 2QI6
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Grønlauds Revision.kontor AIS, staBnutorisel'ede I'evisorer
lmnncq 18,2 Iv
3900 Nuuk

Ledelsens regnskabser'kjærillg
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres reVISIon af regnskabet for Nenje
Nathanielsens, partistøneregnsknb for det regnskabsår, som sluttede 31 . december 2016.
Det er mit ansvar at allægge regnskabet således, nI det giver et retvisende billede i overensstemmels<
med den anvendte regnskabsmæssige begrebsrnlllme. Jeg har endvidere ansvaret for at udarbejde en
ledelsesbe,·eming. der giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse med den anvendte regnskabs·
mæssige b~grebsrilmme.
Det er endvidere mit ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt
med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
Jeg bekræner ener bedste viden og overbevisning falgende forhold :
I.

Jeg har givet:
n. adgang til al information såsom regnskabsmntcrinle og dokumentation saml andre forhold, som
ieg er bekendlll1ed er relevant for udarbejdelsen ar regnskabe!.
b. yderligere infonnnlion til brug for revisionen, som I har anmodet mig om.

2.

Jeg har oplyst om alle kendte tilfælde armonglende eller formodet manglende overholdelse nf love
og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bor overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.

3.

Regnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinfonnationer, ligesom der ikke forekommer væsentlige
udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.

Nuuk, den 6. januar 2017
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Naaja Nathanielsens, partistøtteregnskab
Revisionsprotokollat af 6. januar 2017
(side 1 - 2)
vedrørende partistøtteregnskabet for perioden 23. marts til
31. december 2016

Gronlands R~,' i5 ionskonlor AiS SUI.Jj;DUIOriSl!rcdc Revisorer. reg.nr. tVS3)(J . 1S~. ~u u k ,
An:iVarl igc: inclc:hu\'c:rc:: K/lud 0.slergaard og Per LilUgC:'i.!Il, nlll5l1U1ori$Crcde revisorer
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Indholdsfortegnelse

I.

Revision af årsrapPo'1en for 20 16

2.

Konklusion p,l deludfel1. revisionsarbejde saml revisionspåtegning

3.

Revisionens fannlil

4.

Revisionens lilrelle læggelsc og udførelse

5.
6.
7.

Øvrige arbejdsopgaver
Øvrige oplysninger
Lovp ligtige oplysninger

Nanja Natllanlclsens. pnrtisfoneregnskab - Revisiol1.'\prolOkoUat af 6, Januilr 2017

L

Revision af partistotle"cgnskabet fol' perioden 23. marIS til3J .december 2016

Vi har c!'ler anmodning foretaget den lovkrævede revision af partiston.regnskabet for 2016 For Nanja
Nathanielsen .
2.

Konklusion på det udfoo1e revision.arbejde samt revision. påtegning

Den udforte revision har ikke givet anledning til Forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspå-

tegningen .
Såfremt du godkender partistotteregnskabet i den roreliggende foml, vil vi forsyne regnskabot med en revision.pategning uden Forbehold eller supplerende oplysn inger.
3.

Revisionens formål

Del er Deres ansvar, at regnskabet er korrekt og opfYlder den relevante lovgivning.
Det er vores ansvar, gennem vores revision at påse, at årsrapporten er udarbejdet i overellsstemmelse
med lovgivningens kmv samt almindelig anerkendt regnskabsp''ilksis, herunder at årsrapporten giver et
retvisende billede af ak.iver, passiv... og finansielle stilling snmt af resultatet for regnskabsåret.
4.

Revisionens tilrettelæggelse og udforeise

Revisionen har været iiirettelagt og udfon i ove,'ensstemmelse med internationale revisionsstandarder og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsrnpporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko
for væsentlige fejl, herunder fejl vedrorende Foretngne regnskabsmæssige skøn.
Revisionen er udført ved stikprover med henblik på at e!'ler"rove, hvorvidt regnskabets oplysninger og
belobsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af bogholdcripostcringer og dokumentation herfor.

S.

Øvrige arbejdsopgaver

I forbindelse med revisionen hor vi biståe med udarbejdelsen af regnnskabcl.
6.

Øvrige oplysninger

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra direktionen til bekræftelse .fårsrapportens fuldstændighed.
7.

Lovpligtige oplysninger

I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skol vi oplyse,
at vi opfYlder lovgivningens krav til revisors uafllængighed. og
at vi [111der revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Nanja Nalhnnielsens. partistøucrcgnskab ' RcvisionsprOlokollnt ar 6. januar 20 11

GltlnlDJ1ds RC\ljsiollskolllor N S. SI:lIS4lUlodmctlc fC\'isOfCr

Nuuk, den 6. januar 2017

Gronlnnds Revisionskontor AIS
slnlsnutoriscrc:dc rc\'isorcr

Knud østergaard
SIIlI!1:llltoriscrtI IC\'is'lr

Forelagt for ledelsen den 6. januar 20 17.

Naaja Natl,"niel,ens, panistoneregnskab . RevisionsprotokoJlat af 6. januar 2017
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