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Gron lands Revision A/S, statswatoriserede revisorer

Ledelsespåtegning
Ukiumoortumik naatsorsuutinut oqaaseqaatit

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for

Nunatta Qitornai.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Vi anscr den valgte regnskabspraksis for hensigts-

mæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december

2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

I henhold til §2 i Inatsisartutlov nr. 15 af 22.
november 2011 om offentliggørelse af politiske
partiers regnskaber erklærer vi, at Nunatta Qitornai

ikke har haft andre indtægter eller udgifter end

anført i nærværende årsrapport.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Siulersuisut ulloq rnanna Nunatta Qitornaasa

�X�N�L�X�P�X�W���Q�D�D�W�V�R�U�V�X�X�V�L�R�U�I�L�X�V�X�U�Q�X�W���� �����M�D�Q�X�D�U���²���� �� ��

december 2020-mut nalunaarusiaat saqqummiup-

paat.

Ukiurnoortumik nalunaarusiaq ukiurnoortumik

naatsorsuusiortarneq pillugu inatsit naapertorlugu

suliarineqarpoq.

Kukkunersiueriaatsit atorneqartut naapertuuttutut

nalilerpavut, aarnmalu ukiumoortumik naatsor-

suutit ulloq 31. december 2020 killiffigalugu
peqati giiffiup pigisaanut, pisussaaffiinut aningaa-

satigullu inissisirnaffianut kiisalu ukiumut naatsor-
�V�X�X�V�L�R�U�I�L�X�V�X�P�X�W���������M�D�Q�X�D�U���²�����������G�H�F�H�P�E�H�U������������
mut peqatigiiffiup ingerlataanut angusanut eqqor-

turnik ersersitsisut nalilerlugit.

Naalakkersuinikkut ingerlatsisut partiit naatsorsuu-
taasa tamanut saqqummiunneqartarneri pillugit
Inatsisartut inatsisaanni nr. 15, 22. november
2011-imeersoq naapertorlugu § 2 rnalillugu
uppernarsarparput Nunatta Qitomai ukiumoortu-
mik naatsorsuutini nalunaarsorneqartut saniatigut
allanik isertitaqaratillu aningaasartuuteqarsiman-
ngitsut.

Ukiurnut naatsorsuutit immikkut ittumik ataatsi-
meersuarnermi akuerineqamissaat inassutigineqar-
poq.

Nunatta Qitornai Årsrapport 2020
Ukiumoortumik nalunaarut
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Ledelsespåtegning
Ukiumoortumik naatsorsautinat ogaasegaatit
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Gros lands Revision A/S, statsautoriserede revisorer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersiuisut allagaat

Til medlemmerne i Nunatta Qitornai

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nunatta
Qitornai for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, re-

sultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet

udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et

retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt

af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Nunatta Qitornaani ilaasortanut

Inerniliineq

Nunatta Qitornaasa ukiumut naatsorsuusior-

�I�L�X �V�X �P �X �W �� �� �� �� �M�D�Q�X �D�U���² �� �� �� �� �� �G�H�F�H�P�E�H�U���� �� �� �� �� �L�P�X �W

naatsorsuutai kukkunersiorpavut, tassunga ilaal-
lutik naatsorsuusiortarnermut periutsit, angusat

nalunaarsornerat, oqimaaqatigiisitsineq nalunaar-

sukkallu. Ukiumoortumik naatsorsuusiortarneq

pillugu inatsit naapertorlugu ukiumoortumik

naatsorsuutit suliarineqarput.

Isurnaqarpugut ukiumoortumik naatsorsuutit
peqatigiiffiup ulloq 31. december 2020-irni

pigisaanut, pisussaaffiinut aammalu aningaasatigut

inissisimaffianut kiisalu ukiumi naatsorsuus-
�L�R�U�I�L�X�V�X�S���� �� �� �M�D�Q�X�D�U���² �� �� �� �� �� �G�H�F�H�P�E�H�U���� �� �� �� �� �L�P�L
peqatigiiffiup ingerlataanut angusanut ukiumoor-

turnik naatsorsuusiortarneq naapertorlugu eqqortu-

mik takutitsisut.

�N �u �n �a �t �t �a � �Q �i �t �o �r �n �a �i � �• � �Å �r �s �r �a �p �p �o �r �t � �2 �0 �2 �0 3

Ukiumoornunik nalunaarut



Gronlands Revision A/S, statsatnoriserede rev isorer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersiuisut allagaat

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse
rned internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Grønland. Vores

ansvar ifølge disse standarder og krav er nærrnere

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors

ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf-
hængige af selskabet i overensstemmelse rned in-
ternationale etiske regler for revisorer (IESBA's
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gælden-

de i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige

etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
kray. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet sorn grundlag

for vores konldusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overens-

sternmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregn-

skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Inerniliinermut toqqammaviusoq

Nunani tarnalaani kukkunersiuisarnermut

najoqqutassat aamrnalu Kalaallit Nunaanni piuma-

saqaatit naapertorlugit kukkunersiuinerput inger-

lapparput. Najoqqutassat piumasaqaatillu taakku

malillugit akisussaaffipput sukumiinerusumik

allaaserineqarpoq kukkunersiusut oqaaseqaataanni

allaaserineqarpoq "Ukiumoortumik naatsorsuutit
kukkunersiorneqarneranni kukkunersiuisut akisus-

saaffiat" pillugu immikkoortumi. Nunani

tamalaani kukkunersiuisut ileqqorissaarnissaat

pillugu maleruagassat (IESBA-p ileqqorissaar-
nissamut maleruagassai) aammalu Kalaallit

Nunaanni piumasaqaatit atuuttut naapertorlugit

peqatigiiffimmut attuurnassuteqanngilagut, taama-

tullu maleruagassat piumasaqaatillu taakku naaper-

torlugit ileqqorissaamissamut pisussaaffitta sin-
nerinut eqquutsitsilluta. Isumaqarpugut kukkuner-
siuinerrni uppernarsaat anguneqartoq inerniliini-

tsinnut toqqarnmavigissallugu naamrnattoq naaper-

tuuttorlu.

Aqutsisut ukiumootumik naatsorsuutinut

akisussaaffiat

Aqutsisut ukiurnoortumik naatsorsuusiortarneq
pillugu inatsit naapertorlugu eqqortumik saqqum-

mersitsisumik ukiumoortumik naatsorsuusiussal-

lutik akisussaaffigaat. Aqutsisut aamma akisus-

saaffigaat narnminerisamik nakkutilliissallutik,

taamatullu ukiumoorturnik naatsorsuutit suliari-

neqarneranni kukkusumik paasissutissanik anner-

tuunik, apeqqutaatinnagu tarnanna peqquser-
lunnermik irnaluunniit kukkunermik peqqute-

qarnersoq, imaqanngitsumik.

�1�X�Q�D�W�W�D���4�L�W�R�U�Q�D�L���‡���c�U�V�U�D�S�S�R�U�W���������� 4
Uktumoortunzik nalunaarut



Gron lands Revision A/S, statsautoriserede revisorer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersiuisut allagaat

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen an-
svarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere foreningen , indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå lielj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser el-
ler fejl, og at afgive en revisionspåtegning rned en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt nivcau
af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overenssternmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Grønland, altid vil afdække
væsentlig fejlinforrnation, når sådan findes. Fejlin-
forrnationer kan opstå som følge af besvigelser el-
ler fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indfiydelse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag

af årsregnskabet.

Ukiurnoortumik naatsorsuutit suliarineqarneranni
aqutsisut akisussaapput nalilissallugu peqati-
giiffiup ingerlaannarnissaa, paasititsissutigissal-
lugu peqatigiiffiup ingerlaannarnissaanut pissutsit
p isariaqarfiatigut nalunaarutigissallugu kiisalu
ukiumoortumik naatsorsuutit peqatigiiffiup inger-
laannarnissaa toqqammavigalugu naatsorsuusius-
sallutik, aqutsisut peqatigiiffiup atorunnaar-
sinnissaa siunertaralugu ingerlatsineq unitsissimas-
sanngikkunikku imaluunniit unitsinnissaa
pinngitsoortinniarlugu allamik iliuusegartogarsin-
naajunnaarsirnappat.

Ukiumoortumik naatsorsuutit kukkunersiorne-

qarneranni kukkunersiuisut akisussaaffiat

Ukiumoortumik naatsorsuutit ataatsimut isigalugu
annertuumik kukkusumik paasissutissanik, apeq-
qutaatinnagu tarnanna peqquserlunnik irnaluunniit
kukkunermik peqquteqarnersoq, imaqanngitsurnik
suliarineqarnissaat qulakkeerniarlugu sulivugut.
Qularnanngilluinnarturnik naliliineq isumaqarpoq
qulakkeerinninniarneq pingaartilluinnarlugu inis-
siineq, kisianni tamanna uppernarsaataanngilaq
nunani tarnalaani kukkunersiuincnnut najoqqutas-
sat aamrnalu Kalaallit Nunaanni piumasaqaatit
naapertorlugit kukkunersiuinermi tarnatigut
malunnaatilimmik kukkunennik nassaartoqarsin-
naanngitsoq, taarnatut pisoqarsimatillugu. Kukku-
sumik paasissutissat pisinnaapput peqquser-
lunnerup imaluunniit kukkunerup malitsigisaanik,
aamma annertuutut nalilerneqarsinnaapput tassani
aningaasanut tunngasunik aalajangiincrnut, ukiu-
moortumik naatsorsuutit toqqamrnavigalugit
atuisut aalajangiineranni, ataasiakkaartumik irna-
luunniit ataatsimoorussamik sunniuteqarpata.

Nunatta Qitornai • Årsrapport 2020 5
Ukinmooriumik nalunanna



Gron lands Revision A/S, stalsaworiserede revisorer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersiuisut allagaat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sorn led i en revision, der udføres i overensstem-
rnelse med internationale standarder orn revision
og de yderligere krav, der er gældende i Grønland,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, udformer og udfører revisionshandlin-
ger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og eg-
net til at danne grundlag for vores konklu-
sion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsi-
desættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne
udfonne revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konldusion om ef-
fektiviteten af foreningens interne kontrol.

Kukkunersiuinermi nunani tamalaani kukkuner-
siuisarneq pillugu najoqqutassat aammalu Kalaallit
Nunaanni piumasaqaatit atuuttut naapertorlugit
suliavut ingerlattarpavut, tassanilu ilinniakkavut
toqqammavigalugit nalilersuisarpugut qularutaa-
sinnaasunillu ujartuisarluta. Tassunga ilaavoq:

• Ukiurnoortumik naatsorsuutini annertuu-
mik kukkusumik paasissutissat, apeqqutaa-
tinnagu tarnanna peqquserlunnikkut ima-
luunniit kukkunikkut pisirnanersoq, nassaa-
rissallugit nalilersussallugit, taamatut sioo-
ranartut iliuuseqarfiginissaat piareersas-
sallugu tikkuassallugulu kiisalu naam-
maginartumik tulluarturnillu inernilii-
nissatsinnut kukkunersiuisutut uppernar-
saanissarput. Peqquserlunnik peqqutigalu-
gu annertuumik kukkusumik paasissutis-
siisociarsinnaanera aarlerinaateqarneruvoq
kukkuneq peqqutigalugu paasissutissii-
soqartarneraniit, tassami peqquserlunnermi
ataatsimoorluni peqquserlunnerit, pappilis-
sanik allanngortitsinerit, piaaraluni minita-
qarnerit, arajutsisitsiniaaneq imaluunniit
namrninerisamik nakkutilliinernik surnigin-
naaneq pisinnaamrnat.

• Namminerisamik nakkutilliineq kukkuner-
siuinermut paaseqatigiissutiginissaa angu-
gaangatsigu pisunut naapertuutturnik iliuu-
seqarnissarput pisarpoq, kisianni tamanna
imaanngilaq peqatigiiffiup narnminerisa-
rnik nakkutilliinerata pitsaassusaanut nali-
liilluni inerniliissutitut tarnanna isigine-
qassasoq.

�N �u �n �a �t �t �a � �Q �i �t �o �r �n �a �i � �• � �Å �r �s �r �a �p �p �o �r �t � �2 �0 �2 �0 6

Ukiumoommik nalwiaarul



Gronkinds Revision AJS, statsautoriserede revisorer

Den uafliængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersiuisut allagaat

• Tager vi stilling til, om den regnskabsprak-
sis, som er anvendt af ledelsen, er passen-
de, samt om de regnskabsmæssige skøn og
tilknyttede oplysninger, sorn ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse
af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende,
samt om der på grundlag af det opnåede re-
visionsbevis er væscntlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der
kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evnc til at fortsætte driften. Hvis vi konldu-
derer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
rnærksorn på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, rnodificere vores konklu-
sion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der cr opnået frem til dato-
en for vores rcvisionspåtegning. Frerntidi-
ge begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at ikke længere kan fortsætte
driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsenta-
tion, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om års-
regnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan
rnåde, at der gives et retvisende billede her-
af.

• Aqutsisut kukkunersiuinenni periuscq
atugaat naammaginarnersoq naliliiffigis-
sallugu, kiisalu aqutsisut naatsorsuu-
serinikkut missingiutaat aammalu paasis-
sutissat saqqummiunneqarsirnasut naaper-
tuunnersut nalilersussallugu.

• Aqutsisut ukiumoortumik naatsorsuutit
suliarineqarneranni naatsorsueriaaseq toq-
qanunavigalugu peqatigiiffiup inger-
laannarnissaa toqqamrnavissaqarnersoq
inernilissallugu, kiisalu kukkunersiuisut
uppernarsaataat anguneqartoq toqqam-
rnavigalugu nalilersorlugu peqatigiiffiup
ingerlaannarnissaanut annertuurnik nalor-
nisitsisinnaasunik nalornissutinik peqarner-
soq nalilersussallugu. Annertuumik nalor-
nissutegartogarnera uppernarsarutsigu, taa-
va kukkunersiuisutut oqaaseqaatitsinni ta-
manna pillugu paasissutissat ukiu-
moortumik naatsorsuutini erseqqissaatigi-
sariaqarpavut, imaluunniit taarnatut
paasissutissat naammaginarsirnanngippata,
inemiliinerput naleqqussartariaqarlugu.
Inerniliissutivut kukkunersiuinermi up-
pemarsaatit, kukkunersiuinitsinni oqaase-
qaateqarfigisatsinni ulluliunneqarsimasoq
tikillugu misissukkavut, toqqammaviga-
lugit angt.inegarput. Taamaattoq siunissami
pisussat imaluunniit pissutsit kinguneri-
sinnaavaat peqatigiiffik ingerlaannar-
sinnaanngitsoq.

• Ataatsimoortumik ukiurnoortumik naatsor-
suutit saqqummiunnegarnerat, aaqqissuun-
neqarnerat aanunalu irnarisai, nassuiaatit
ilanngullugit kiisalu ukiumoortumik naa-
tsorsuutini aningaasat nikeramerat aamrna-
lu pissutsit allanngoramerat eqqortumik
ersersinneqarsimanersoq nalilersussallugu.

�N �u �n �a �t �t �a � �Q �i �t �o �r �n �a �i � �• � �Å �r �s �r �a �p �p �o �r �t � �2 �0 �2 �0 7
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Gronlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersheisut allagaat

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om

blandt andet dct planlagte ornfang og den tidsmæs-

sige placering af revisionen samt betydelige revisi-

onsmæssige observationer, herunder eventuelle be-

tydelige mangler i intern kontrol, som vi identifi-

cerer under revisionen.

Nuuk, den 21. januar 2022
Aruuk, ullog 21. januari 2022

Gronlands Revision A/S
statsautoriserede revisorer

4")
Perjånsen
statsautoriseret revisor

inne21323

Peqatigiiffiup aqutsisui kukkunersiuinerup qanoq

annertutiginissaa aarntualu qaqugukkut pis-

sancrsoq kiisalu kukkunersiuinermi oqaloqa-

tigaavut, taamatullu kukkunersiuinerup nalaani
nammineq nakkutilliinerrni annertuurnik amigaatit

naammattoorsimasinnaasavut ilanngullugit.
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Foreningsoplysninger
Peqatigliffik pillugu paasissutissat

Forening Nunatta Qitornai

Peqatigiiffik Postboks 2131

3900 Nuuk

CVR-nr.:

Regnskabsår:

39 41 66 62

1. januar - 31. december

Bestyrelse Vittus Qujaukitsoq, Formand

Siulersuisut Jens Peter Molgaard, Næstformand

Mikael Ludvigsen, Kasserer

Anders Benjaminsen, Sekretær

Linda Petersen, Bestyrelsesrnedlem

Mikisoq P. Kreutzmann, Bestyrelsesmedlern

Revision Gronlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer

Kukkunersiuisartoq Imaneq 18

3900 Nuuk
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Anvendt regnskabspraksis
Kukkuzzersiuinernzi periutsit atorneqartut

Årsrapporten for Nunatta Qitornai er aflagt i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-
ser for en klasse A-virksomhed, med de tilvalg der
er almindelige for foreninger.

Resultatopgørelsen

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med

at de indtjenes, mens omkostninger inclregnes med

de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger ornfatter løn og gager,
inldusive feriepengc, pensioner og tabt
arbejdsfortjeneste samt andre omkostninger til
social sikring inv. til foreningens medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder
renter.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavcnder måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til norninel værdi. Der
nedskrives til nettorealisationsværdien med hen-
blik på at inwidegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pen-
geinstitut.

Nunatta Qitornaasa ukiumoortumik nalunaarutaat
saqqummiussaat ukiumoortumik naatsorsuutinut
inatsit naapertorlugu suliffeqarfmnut A-tut naliler-
neqartunut, peqatigiiffinnut naliginnaasunut qini-
gassat aallaavigalugit, atuuttut malillugit.

Angusat naats ors orneqartut

Angusat naatsornerat

Isertitat angusat naatsorsornerannut ilanngunne-
qarput isertamerat naapertorlugu, kiisalu aningaa-

sartuutit, ukiumut naatsorsuusiorfiusumut tunnga-

sut, nalunaarsornegarlutik.

Sulisunut aningaasartuutit

Sulisunut aningaasartuutit akissarsianut ajun-
ngitsorsianullu tunngasuupput, sulinngiffeqarner-
siutit, pensionisiat aammalu sulinermut atatillugu
annaasaqaatit kiisalu peqatigiiffiup sulisuinut
isumaginninnikkut sillimmasernerannut aningaa-
sartuutit allat pinegarlutik.

Aningaasatigut isertitat aningaasartuutillu

Aningaasatigut isertitat aningaasartuutillu ernia-
lerlugit suliarineqarput.

Oqimaaqatigiisitsineq

Pisassarisat allat

Pisassarisat ulloq akiliuteqarfiusussami akissaatut
naatsorsorneqarput, taakkulu nalinginnaasumik
tagginneqarnerattuut annertutigisarput. Annaa-
saqaatissatut naatsorsuutigineqartut pinngitsoortin-
niarlugit pisussaaffiit ilanngaasernagit nalingannut
annertussusilerlugit nalikillilernegartarput.

Aningaasat tigoriaannaat

Aningaasat tigoriaaimaat aningaaserivinni unin-
ngasuutinut aammalu aningaasaatinut tigummi-
sanut attuumassuteqarput.

�N �u �n �a �t �t �a � �Q �i �t �o �m �a �i � �• � �Å �r �s �r �a �p �p �o �r �t � �2 �0 �2 �0 10
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Anvendt regnskabspraksis
Kukkunersiuinermi periutsit atorneqartut

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til arnortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel

værdi.

Akiitsunit pisussaaffiit

Akiitsutigut pisussaaffht allat pisinermi akigitinne-

qartoq rnalillugu annertussusilerneqarput, tassani

akiusoq nalinginnaasumik atomeqarluni.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Angusat naatsorsorneqartut 1. januar - 31. december

Note 2020 2019

1 Indtægter

Isertitat 1.181.664 1.133.001

2 Omkostninger ved partiets arbejde

Pardip sulinerani aningaasartuutit -247.554 -426.789

5 Personaleomkostninger

Aningaasarsiat sulisunut aningaasartuutillu -608.271 -569.105

Resultat før finansielle poster
Ulluinnarni ingerlatsinermi angusat 325.839 137.107

Øvrige finansielle omkostninger

Ernianut akiliuilt -1.046 -2.298

Årets resultat
Ukiumi angusat 324.793 134.809

Forslag tit resultatdisponering:
Angusat imatut atugassiissutiginegassasut siunnersuutiginegarpoq:

Overføres til overført resultat
Angusat aappaagumut nuunneqartussat

Disponeret i alt
Katillugit nuunneqartut

324.793 134.809

324.793 134.809
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Balance 31. december
Oqinzaaqatigiisitsineq 31. december

Note

Aktiver
Pigisat

Omsætningsaktiver
Kaaviiaartitanit pigiyat

2020 2019

6 Andre tilgodehavender
Allanit pissat 27.784 27.667

Tilgodehavender i alt
Pissat katillugit 27.784 27.667

7 Likvide beholdninger
Aningaasaatigisat tigoriaannaat

Omsætningsaktiver i alt
Kaaviiaartitanit pigisat katillugit

Aktiver i alt
Pigisat katillugit

683.837 338.998

711.621 366.665

711.621 366.665
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Balance 31. december
Nimaaqatigiisitsineq 31. december

Note

Passiver
Pisussaaffiit

Egenkapital
Nanunineg aningaasaatit

2020 2019

8 Overført resultat
Namminerisanlik aningaasaatit 610.176 285.383

Egenkapital i alt
Nanunineq aningaasaatit katillugit 610.176 285.383

Gældsforpligtelser
Akiitsunit pisussaaffiit

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Nioggutissanik kiffartuussinernillu pisianut pilersuisut 50.657 45.669

9 Anden gæld
Akiitsut allat 50.788 35.613

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Akiitsutigut pisussaaffiit sivikitsumik akilersugassat 101.445 81.282

Gældsforpligtelser i alt
Akiitsutigut pisussaaffiit katillugit

Passiver i alt
Pisassaaffiit katillugit

10 Lonafstemning

Akissarsianut naligiissaarineg

101.445 81.282

711.621 366.665

�1�X�Q�D�W�W�D���4�L�W�R�U�Q�D�L���‡���c�U�V�U�D�S�S�R�U�W���������� 14
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Noter
Nassuiaatit

1. Indtægter
Isertitat

Of fent l i g part i støt te
Pisortanit partiimul tapiissutit

2020 2019

1.181.664 1.133.001

1.181.664 1.133.001

2. Omkostninger ved partiets arbejde
Perth'', sulinerani aningaasartuutit

Omkostninger ved partiets arbejde, jf note 3
Parllip sulinerani aningaasartuutil 175.415 347.055

Adrninistrationsomkostninger, jf. note 4
Allaffissornermi aningaasartuutil 72.139 79.734

247.554 426.789

3. Omkostninger ved partiets arbejde
Partiip sulinerani aningaasartuutit

Ovematningsomkostninger
Unnuinermi aningaasartuutit 23.071 350

Medieproduktion og annoncer
Nagitat ussassaarutillu 140.324 20.000

Telefon og Internet
Ogarasuaat internetilu 12.020 7.884

Kontorartikler
Allaffimmi atortut 0 2.885

Omkostninger til folketingsvalg
Folketing-imut Oinegausaarnermi Aningaasarmutit 0 307.436

Bildrift
Bilegarneg 0 8.500

175.415 347.055
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Noter
Nassuiaatit

2020 2019

4. Administrationsomkostninger
Allaffissornermi aningaasartuutit

Kontorartikler
laffimmi atortut 1.239 5.786

Mindre nyanskaffelser
Annikitsualunnut mikisunut pisiat 6.809 2.473
Porto og gebyrer
Nassiussinennut aanuna sullissinermut akiliutit 591 500
Revisorhonorar
Kukkunersiuisartoq 25.500 30.975
Revisorhonorar, rest sidste år
Kukkunersiuisartoq, ukioq kingullenniit sinneruttoq 8.000 0
Regnskabsførelse
Naatsorsuusiortitsineq 30.000 40.000

72.139 79.734

5. Personaleomkostninger
Aningaasarsiat sulisunut aningaasartuutillu

Lønninger og gager
Aningaasarsiat 542.572 508.394
Pensioner
Utoqqalinersiassanut akilersuutit 43.242 42.000
Personaleomkostninger i øvrigt
Sulisunut aningaasartuutit anal 22.457 18.711

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

608.271 569.105

1 1
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Noter
Nassuiaatit

6. Andre tilgodehavender
Allanit pissat

Forudbetaltløn
Akissarsiat siumoortut

7. Likvide beholdninger
Aningaasaatigisat tigoriaannaat

GrønlandsBANKEN 6471-1645495

31/12 2020 31/12 2019

27.784 27.667

27.784 27.667

683.837 338.998

683.837 338.998

8. Overfort resultat
Artuntninerisamik aningaasaatit

Overført resultat 1. januar 2020
Nanuninerisamik aningaasaatit 1. januar 2020 285.383 150.574

Årets overførte overskud eller underskud
Angusarisaasut nuunnegartut 324.793 134.809

610.176 285.383

9. Anden gæld
Akiitsut allat

A-skat og arbejdsmarkedsafgift
Akileraartun A-I aamma sulisitsisuntt akitsuutit 50.788 34.721

Feriepenge
SulinngW-egarnersiutit 0 892

10. Lonafstemning
Akissarsianut naligiissaarineg

Lønninger og gager

Lønangivet

542.572 kr.

542.572 kr.

50.788 35.613

Nunatta Qitornai • Årsrapport 2020 17

Ukiumoortumik nalunaarut



Gron lands Revisionskontor A/S
statsautoriserede revisorer

lrnaneq 18
Postboks 319
3900 Nuuk
Gronland
Telefon +299 32 31 33
Telefax +299 32 30 66

Nunatta Qitornai
CVR-nr. 39 41 66 62

Revisionsprotokollat af 21. januar 2022

(side 12 - 15)

vedrørende årsregnskabet for 2020

Gronlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer, CVR-nr.12 24 49 67, Nuuk. Medlern af RevisorGruppen Danmark
Ansvarlige indebavere: Per Jansen og Per Laugesen, statsautoriserede revisorer



Groniands Revision A/S, statsatnoriserede revisorer

Indholdsfortegnelse

Side

1. Revision af årsregnskabet for 2020 12

2. Konldusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning 12

3. Revisionens formål 12

4. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse 12

5. Forretningsgange og intern kontrol 12

6. Øvrige oplysninger 13

7. Indberetning af A-indkomst 14

�N �u �n �a �t �t �a � �Q �i �t �o �r �n �a �i � �• � �R �e �v �i �s �i �o �n �s �p �r �o �t �o �k �o �l �l �a �t � �a �f � �2 �1 �. � �j �a �n �u �a �r � �2 �0 �2 �2
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1. Revision af årsregnskabet for 2020

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi foretaget den lovkrævede revision af årsregn-
skabet for 2020 for Nunatta Qitornai.

2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning

Den udførte revision har ikke givet anledning til modifikationer til revisors konldusion, fremhævelser
eller andre oplysninger i revisionspåtegningen.

Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggendc form, vil vi forsyne årsregnskabet med en
revisionspåtegning uden modifikationer til revisors konklusion, fremhævelser eller andre oplysninger.

3. Revisionens formål

I aftalebrev af 1. juli 2018 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere rede-
gjort for ansvarsfordelingen mellem foreningens ledelse og os. Revisionen af årsregnskabet for 2020 er
udført i overenssternmelse herrned.

4. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder
væsentlig fejlinformation og har primært ornfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er ri-
siko for væsentlige fej I, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn.

Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og
beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennerngang og vurdering af bogholderiposteringer og do-
kumentation herfor.

Revisionen har tillige omfattet en vurdcring af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivnin-
gens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte rcgnskabs-
praksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn sarnt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt.

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi revideret begivenheder indtruffet efter
regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område cr at kontrollere, orn væsentlige
begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form
af oplysninger i noter til årsregnskabct.

5. Forretningsgange og intern kontrol

Vi har sorn led i revisionen gennemgået foreningens registreringssystemer og interne kontroller.

Som følge af det begrænsede antal rnedarbejdere i foreningens administration er det ikke muligt at adskil-
le de administrative funktioner effektivt men= flere personer. Den interne kontrol baseres derfor hoved-
sagelig på ledelsens overvågning og kontrol af driften, bogføringen og regnskabsaflæggelsen.
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Idet der ikke er en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller, foreligger der en
risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens adrninistration, og der kan herved op-
stå tab. Vores revision kan ikke afsløre disse fejl rned sikkerhed.

Konstaterer vi under vores revision uregelinæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik på at afkla-
re årsagen til de fundne uregelrnaessigheder. Vi har ikke i forbindelse med vores revision af årsregnskabet

for 2020 afdækket uregelmæssigheder, rnen som anført kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssig-
heder ikke forekornrner.

6. Øvrige oplysninger
I overenssternmelse rned internationale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra
bestyrelsen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed.

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi inforrnere bestyrelsen om forhold, som ikke er kor-
rigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi ledelsen vurderer dern som værende uvæsentlige bå-
de enkeltvis og sarnmenlagt for årsregnskabet som helhed.

Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den vurdering,
direktionen har foretaget.

Der er ikke konstatcret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form.

I forbindelse rned revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde
væscntlige fejl soin følge af besvigelser, samt hvorvidt bestyrelsen har kendskab til konstaterede eller
formodede besvigelser.

Bestyrelsen har oplyst, at der efter bestyrelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at
foreningen i forhold til foreningens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risi-
koen for væsentlig fejlinforrnation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser.

Ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat bekræfter den samlede bestyrelse, at dens medlem-
mer ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, sarnt mistanker eller beskyld-
ninger herom.

Bestyrelsen har over for os bekræftet:

• sit ansvar for udforrnning, implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsysterner med
henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og

• at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i foreningen.

I forbindelse rned vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker rnistan-

ke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.
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7. Indberetning af A-indkomst

I forbindelse med vores revision, har vi konstateret, at foreningen har udbetalt 14.907 kr. i
honorarer vedrørende oversættelses- og tolkearbejder. Desuden har foreningen udbetalt 17.500 kr. til

tidligere medarbejder for udlæg til feriefrirejse. Heraf er 7.916 kr. ikke dokumenteret ved bilag.

Foreningen kan ikke udbetalc honorarer eller anden vederlag, uden at der samtidig indeholdes A-

skat og foretagcs indberetning af A-indkomst til Skattestyrelsen.

Vi liar efterfølgende modtaget dokurnentation for, at ledelsen har efterangivet A-indkomst til
Skattestyrelsen.

Nuuk, den 21. januar 2022

Grønlands Revision A/S
staisautoriserede revisorer

n 41_,Z6 26 67

Per .b4risen
stalsd6toriseret revisor
mnef21323
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Forelagt for bestyrelsen den 21. januar 2022.
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Ledelsens regnskabserklæring

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for Nunatta

Qitornai sorn sluttede 31. december 2020.

Regnskabet viser et resultat på 324.793 kr. og en egenkapital på 610.176 kr.

Det er mit ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overenssternrnelse

rned årsregnskabsloven.

Endvidere er det mit ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt
med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Jeg bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1. Jeg har givet:
a. adgang til al information såsorn regnskabsmatcriale og dokumentation samt andre forhold, som

jeg er bekendt rned er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
b. yderligere information til brug for revisioncn, som I har anmodet mig om, og

c. ubegrænset adgang til personer, sorn I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.

2. Alle transaktioncr er blcvet registrcrct i bogføringen og cr afspejlet i årsregnskabet.

3. Jeg har oplyst onn al information i forbindelse med besvigelser eller mistankc orn besvigelser, som

jeg er bekendt rned, og som påvirker foreningen og involverer ledelsen, medarbejderc, der har bety-

delige roller i forhold til intern kontrol i foreningen, eller andre personer, hvor besvigelser kunne
have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

4. Jeg har oplyst om al inforrnation i relation til påståede eller formodede besvigelser, sorn påvirker

årsregnskabet, og som jeg har fået oplyst af mcdarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

5. Jeg har oplyst om alle kendte tilfælde af rnanglende eller formodet manglende overholdelse af love

og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør ovcrvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.

6. Jeg har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Jeg vurderer, at bestern-
rnelserne heri overholdes.

7. Jeg har oplyst om identiteten af nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med

nærtstående parter, som jeg er bckendt med. Relationer til og transaktioner med nærtstående parter
er blevet passende regnskabsrnæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene

i årsregnskabsloven.
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8. Jeg har oplyst orn alle kendte faktiske og rnulige retstvistcr og retskrav, hvis indvirkning kræves

overvejet i forbindelse rned udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behand-

let og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

9. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligcsorn der ikke forekornmer væsent-
lige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskray.

10. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesorn der ikke forekomrner væsent-
lige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskray. Indvirkningen af ikke-korrigerede fejl er

(både enkeltvis og samlet) uvæsentlig for årsregnskabet som helhed. En oversigt over ikke-korrige-
rede fejl er vedlagt regnskabserklæringen.

11. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering
af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.

12. Jeg har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udhab, som

kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.

13. Alt regnskabsrnateriale og underliggende dokurnentation er stillet til rådighed.

14. Der er ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller

klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

15. samtlige aktiver er indregnet i balancen. Aktiverne er til stede, tilhører virksomheden og er forsvar-
ligt målt, herunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på

aktiverne.

16. Foreningens aktiver er ikke behæftet rned ejendornsforbehold eller er pantsat ud over det omfang,

der er oplyst i årsregnskabet.

17. Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser sorn eventualforpligtelser, er indarbejdet og oplyst i

årsregnskabet. Endvidere cr allc garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjernand oplyst i års-

regnskabet.

18. Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller oplyst

i ledelsesberetningen eller i en note til årsregnskabet.

19. Der er ingen verserende eller truende retssager.

20. Der er ingen formelle eller uformelle pantsætninger af foreningens likvide beholdninger og investe-

ringskonti. Der er ingen finansieringsaftaler ud over dem, sorn er oplyst i årsregnskabet.

21. Foreningens kapitalberedskab vurderes at være tilstrækkeligt, og foreningen forventes at fortsætte

driften i en periode, der går fra seneste balancedag og minimum 12 måneder frem. Årsregnskabet er
aflagt i overenssternmelse herrned.
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22. Foreningen har tegnet de forsikringer, der under hensyntagen til foreningens forhold skønnes at være
tilstrækkelige til at dække foreningens eventuelle skadessituationer.

23. Al le foreningens transaktioner i regnskabsåret er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.

24. Al le fejl og mangler, der er blevet forelagt foreningen i forbindelse med revisionen af årsregnskabet,
er godkendt og korrigeret af foreningen.

Nuuk, den 21. januar 2022

LI • 1,1, •
Vi.:tus Qu:aukitsoq
Forniand
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