
Regnskab for Kattusseqatigiit for valgperioden 2009. 
I henhold til Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, som senere ændret 
ved landstingslov nr. 1 af 12. maj 2005, er der udarbejdet revideret regnskab for Kattusseqatigiit's politisk 
arbejde for regnskabsåret 2009. 

Resultatopgørelse 

Tilskud fra Selvstyret 241.900 

Tilskud fra Landstingsbureau 425.000 

Indtægter i alt 666.900 

Offentlige politiske møder: 
Rejseomkostninger -245.539 

Leje af båd -4.400 

Valgmaterialer -162.599 

Leje af haller og forsamlingshuse -4.350 

Tilskud til lokale afdelinger -9.389 

Tilskud til andre organisationer -19.500 

Rejsedagpenge -26.435 

Offentlige politiske møder i alt -472.212 

Generalforsamling: 

Rejseomkostninger -2.811 

Opholdsudgifter -11.492 

Medie, annoncer, reklame -30.225 

Dagpenge -53.672 

Telefongodtgørelse -15.000 

Generalforsamling i alt -113.199 

Resultat før administration 81.489 

Administration: 

Telefon -63.784 

Kontorhold -17.588 

Lønninger, honorar -39.498 

Revision, bogføring -4.000 

Bankgebyr -3.175 

Administrationsomkostninger i alt -128.045 

Resultat før finansielle poster -46.556 
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Finansielle poster: 

Renteindtægter 1.684 
Renteudgifter 0 

Finansielle poster i alt 1.684 
Resultat / underskud -44.872 

Revisionspåtegning 

Jeg har ydet assistance med udarbejdelsen af det Kattusseqatigiit's aflagte regnskab for regnskabsåret 
2009, 

Jeg har foretaget revision af det forelagte bilag. 

Det er min opfattelse, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god 
regnskabsskik. Alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i regnskabet. 

Nuuk, den 22. april 2010. 
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Regnskab for Landstingsvalg 2009. 
I henhold til Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, 
som senere ændret ved landstingslov nr. 1 af 12. maj 2005, er der udarbejdet revideret 
regnskab for landstingsvalget 2005. 

Resultatopgørelse 
Tilskud fra Landskassen - 241.900 

Tilskud i alt -241.900 

Offentlige politiske møder: 
Rejseomkostninger 216.403 
Leje af båd, snescooter 9.760 
Annoncer, reklamer, plakater, medier, valgmøder 171.232 
Leje af haller, forsamlingshuse og indkvartering 10.825 
Tilskud til lokale afdelinger 6.000 
Rejsedagpenge 79.654 

Offentlige politiske møder i alt 493.874 
Resultat før administrationsomkostninger 251.974 

Administrationsomkostninger 
Kontorhold, taxa 28.663 
Administrationsomkostninger i alt 28.663 
Resultat / underskud 280.637 

Revisionspåtegning 
Jeg har ydet assistance med udarbejdelsen af det Kattusseqatigiit's aflagte regnskab for 
landstingsvalget 2009. 
Jeg har foretaget revision af det forelagte bilag. 
Det er min opfattelse, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen 
og god regnskabsskik. Alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er 
medtaget i regnskabet. 

Nuuk, den 18. April 2010. 
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