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Organisationsoplysninger  

Organisation 
Nanu Børn 

Børne- og unge Organisationen  

Postboks 164 

3900 Nuuk 

 

Hjemstedskommune: Sermersooq 

CVR nr. 31 29 20 26 

 

 

Bestyrelse 
Stina Berthelsen, formand 

Britta Keldsen 

Heine Jensen 

Kristine Berthelsen Winberg 

Ditte Hammeken 

 
Sekretariatsleder 
Kristine Berthelsen Winberg 

 
Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

Godkendt på organisationens generalforsamling, den  09.10.2019 

 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Nanu Børn. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle 

stilling samt resultatet. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Nuuk, den 9. oktober 2019 

 

Sekretariatsleder 
 

 

Kristine Berthelsen Winberg 

 

 
Bestyrelse 
 

 
Stina Berthelsen Britta Keldsen Ditte Hammeken 
formand 

 

 

Heine Jensen    Kristine Berthelsen Winberg 
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet 

Til den daglige ledelse i Nanu Børn 
 Vi har opstillet årsregnskabet for Nanu Børn for regnskabsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018 på grundlag af 
organisationens bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt. 

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.  

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.  

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere 
årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorlo-
ven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivi-
tet, faglig kompetence og fornøden omhu. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af 
årsrapporten, er den daglige ledelses ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet 
os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvor-
vidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
Nuuk, den 09.10.2019 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
Claus Bech 
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne31453   
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Ledelsesberetning 

Formål  
1. Tryghedsskabende  

2. Ressourceskabende og ressourcesøgende. 

3. Oplysnings/kampagnecenter, vil have en holdningsændring i hele Grønland. 

 

Vores vision  

At skabe et samfund med tryghed, livsglæde og livskvalitet for børn i Grønland. 

 

Vores mission  

Øget social ansvarlighed gennem synlighed og konkrete projekter, der udføres i hele Grønland med fokus på at 

skabe handling nu. 

 

Værdier  

Ansvarlighed og omsorg, næstekærlighed og overskud. 

 

Strategi  

Vores arbejde skal kunne tilføre de offentlige instanser og organisationer nye dimensioner og metoder for at 

forebygge, opbygge og skabe social ansvarlighed. Vi skal dække hele Grønland og have afdelinger i alle byer 

(baseret på frivillig indsats). 

 

Organisation 

Som frivillige afdelinger landet over og en afdeling i Danmark (København) hovedkontor/sekretariat her i 

Nuuk. Non profit og upolitisk. 

 

 

Udvikling i aktiviteter  
Året der gik m.m. 

 

År 2018 har været et ”pause” år for Nanubørn, forstået på den måde, at der hele året, har været projektpause. 

 

På nær børnenes jul 2018 har vi ikke haft nogen projekter. Dette skyldes i høj grad et behov for en pause efter 

endt projektperiode på de væresteder, vi har drevet i årene 2015, 2016, 2017. De frivillige hænder har været for 

få, og selvom vi fuldførte projektperioden, var det et hårdt slag for os alle, at værestederne ikke kunne drives 

videre netop pga. manglende frivillige. 

 

Vi måtte erkende, at ingen af os havde kræfterne på daværende tidspunkt til at kæmpe videre for at væreste-

derne skulle fortsætte.  

 

Vi besluttede derfor i bestyrelsen at tage en pause i 2018.  
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Ledelsesberetning 

Dette har været godt for os alle og vi er ved at være klar til at tage fat igen. 

 

Børnenes jul blev afholdt, og denne gang uddelte vi indsamlet børne- og voksent tøj som mange donerede i 

dagene op til jul. Det vakte stor glæde og mange familier fik fornyet garderoben 😊 

 

Vi er dybt taknemmelige for den hjælp vi fik her, samt for de sponsorer, der endnu engang gjorde projektet 

muligt. Det er rørende at følge alle de unger, der hvert år møder op med og uden deres familier. 

 

Vi er så stolte af NANUBØRN Danmark i København, som hvert år stiller op med hjemmebag og andre ting 

der bliver solgt på julemarked i det Grønlandske hus. De skaber en særlig positiv opmærksomhed på det arbej-

de, der lægges for dagen her i Grønland. Det betyder uendeligt meget. 

 

Politisk er der desværre stadig plads til forbedring på børne og socialområdet, men vi syntes alligevel, at det er 

positivt, at man har stigende fokus på børnenes vilkår i Grønland. Der er en erkendelse af, at de eksisterende 

indsatser ikke er gode nok og at der skal gøres mere. Vi vil gøre vores til at støtte dette arbejde og hjælpe hvor 

vi kan. 

 

Håbet er, at ved at skabe lidt lys i mørket, skaber vi flere mønsterbrydere. Vi har brug for mere offentlig om-

sorg og at skabe steder hvor man som barn kan få et pusterum og få lov til at være barn. 

 

Vores børnetals mand ”MIO” gør et kæmpe stykke arbejde for, at italesætte alle de situationer hun møder i sit 

arbejde, og vi tror på, at det kan gøre en stor forskel på den lange bane, at hun er sat i verden for at dokumente-

re netop de mest barske vilkår for vores børn. 

 

Vi er stolte af stadig at bidrage til børnealliancens arbejde og vil gøre mere for at være en større del af dette 

arbejde.  

Kun ved at arbejde sammen kan vi gøre en reel forskel. 

 

Vi ville ikke kunne have gennemført børnenes jul 2018 hvis ikke det var for sponsorer fra de virksomheder og 

fonde der endnu engang valgte at støtte os. 1000 tak til jer. 

 Brugseni 

 Pisiffik  

 Nuna fonden 

 Usisaat 

 RAL 

 Oak Fonden 

 Atlantic Music 

 Soroptimisterne (særligt, Kerteminde, Grenaa og Skanderborg) 

 NDO supply 
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Ledelsesberetning 

 KK engros 

 Inu It 

 Agerskov bogføring 

 Helene & Svend Junges Fond 

 Cafe Esmeralda 

 Julemarked KBH 

 Spejdernes genbrug 

 Kristian Helmer P. 

 

Økonomi 
Årets resultat er et overskud på 12 t.kr. (2017: underskud på 355 t.kr.). Organisationens aktiver udgør 414 t.kr. 

(2017: 453 t.kr.) og egenkapital 302 t.kr. (2017: 290 t.kr.). Ledelsen anser resultatet for tilfredstillende.  

 

Begivenheder efter regnskabsåretsafslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.  

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. 

 

Resultatopgørelsen 
 

Donationer/sponsorater 

Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når indbetaling til organisationen har fundet sted. Indbetalinger 

henføres i videst muligt omfang til det regnskabsår de vedrører. Større donationer vedr. indeværende regn-

skabsår indregnes dog som tilgodehavende, såfremt indbetaling kan ses i nyt år. 

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter omkostninger til projekter/aktiviteter og administration mv. Omkostninger henføres i 

videst muligt omfang til det regnskabsår de vedrører. 

 

Renteindtægter 

Renteindtægter omfatter renteindtægter fra bank. 

 

Renteomkostninger 

Renteomkostninger omfatter renteomkostninger til bank og kreditorer. 

 

Skat 

Organisationen er undtaget for skattepligt i henhold til den grønlandske indkomstskattelov, da der ikke afhol-

des erhvervsmæssige aktiviteter.  

 

 

Balancen 
 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår.  

 

Andre forpligtelser 

Andre forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2018 

 

 
  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Bidrag erhverv og fonde 1 85.882 119 

Bidrag private  19.283 13 

Øremærkede bidrag 2 79.875 332 

Andre bidrag  4.761 0   ___________ _______ 

Indtægter i alt  189.801 464  ___________ _______ 

    

Projektomkostninger 3 (147.566) (581) 

Personaleomkostninger 4 0 (185) 

Administrationsomkostninger 5 (30.397) (53)   ___________ _______ 

Omkostninger i alt  (177.963) (819)   ___________ _______ 

    

Årets resultat  11.838 (355)   ___________ _______    ___________ _______ 

    

    

Forslag til resultatdisponering    

Børnenes jul 8 (51.589) (24) 

Ajunngila inkl. Væresteder  9 (16.102) (441) 

Overført overskud (ej øremærket)  79.529 110   ___________ _______ 

  11.838 (355)   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 
  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Andre tilgodehavender  5.000 24   ___________ _______ 

Tilgodehavender  5.000 24   ___________ _______ 

    

Likvide beholdninger  408.892 429   ___________ _______ 

    

Omsætningsaktiver  413.892 453   ___________ _______ 

    

Aktiver  413.892 453   ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 
  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Egenkapital 6 301.577 290   ___________ _______ 

    

Leverandørgæld mv.   112.315 136 

Anden gæld 7 0 27   ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  112.315 163   ___________ _______ 

    

Gældsforpligtelser  112.315 163   ___________ _______ 

    

Passiver  413.892 453   ___________ _______   ___________ _______ 
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Noter  

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Bidrag fra fonde, erhverv m.fl.   

Nuna Fonden 0 40 

Spejdernes genbrug 30.000 0 

Kristian Helmer P. 21.600 0 

Soroptimist Skanderbog 11.260 0 

Julemarked København 11.370 0 

Agerskov Consulting 7.500 0 

Soroptimist International 0 50 

Øvrige bidrag under 10.000 kr.  4.152 29  ___________ _______ 

 85.882 119  ___________ _______ 

   

Herudover er der ydet en række materielle bidrag   

Sponsorat fra Agerskov vedrørende bogføringsassistance er ej opgjort og indregnet i sammenligningsåret 2017.

   
  

2. Øremærkede bidrag   

Børnenes jul   

NunaFonden 25.000 0 

Helene og Svend Junges Fond 0 25 

OAK Foundation LTD 49.875 100 

Pisiffik 5.000 0 

NDO Supply 0 25  ___________ _______ 

 79.875 150  ___________ _______ 

   

Brugseni 0 25  ___________ _______ 

 0 25  ___________ _______ 

Værestedet Sisimiut hus   

Brugseni 0 61 

Qeqqata Kommunia 0 96  ___________ _______ 

 0 157  ___________ _______ 

 

 79.875 332  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

3. Projektomkostninger   

Værestedet Neriusaaq 0 24 

Værested Nanortalik 0 5 

Sisimiut Hus 16.102 346 

Børnenes jul/julekurve/julehjælp 131.464 174 

Andre projektudgifter 0 32  ___________ _______ 

 147.566 581  ___________ _______ 

  

  

4. Personaleomkostninger   

Lønninger og gager  0 163 

Feriepenge  0 20 

Arbejdsmarkedsafgift 0 2  ___________ _______ 

 0 185  ___________ _______ 

   

Heraf vedrørende projekter:   

Sisimiut Hus 0 183  ___________ _______ 

 0 183  ___________ _______ 

   

Lønafstemning   

Lønninger og feriepenge jf. ovenfor 0  

Ifølge redegørelse A-10 0   ___________   

Difference 0   ___________   
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

5. Administrationsomkostninger   

Telefon og mobiltelefon (1.218) 17 

Porto og gebyrer (399) 2 

Abonnementer og kontigenter  0 3 

Små anskaffelser 642 1 

Kontorassistence 7.500 0 

Revision 31.000 30 

Diverse (7.128) 0  ___________ _______ 

 30.397 53  ___________ _______ 

   

Af ovenstående henføres 20 t.kr. direkte til administration af foreningen  
og det resterende henføres til Ajunngila inkl. væresteder  0 33  ___________ _______ 

   
    
 Overført Børnenes Ajunngila inkl. 
 overskud Jul væresteder  ___________ ___________ ___________ 

6. Egenkapital    

Primo 429.210 54.872 (194.343) 

Årets resultat 79.529 (51.589) (16.102)  ___________ ___________ ___________ 

Egenkapital ultimo 508.739 3.283 (210.445)  ___________ ___________ ___________ 

    

    
    
 i alt   
 kr.    ___________   

    

Primo 289.739   

Årets resultat 11.838    ___________   

Egenkapital ultimo 301.577    ___________   
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

7. Anden gæld   

Skyldig A-skat 0 5 

Skyldige FP 0 22  ___________ _______ 

 0 27  ___________ _______ 

  

  

8. Børnenes jul   

Indtægter jf. note 2 79.875 150 

Udgifter jf. note 3 (131.464) (174)  ___________ _______ 

 (51.589) (24)  ___________ _______ 

  

  

9. Ajunngila inkl. Væresteder   

Indtægter   

Indtægter jf. note 2 0 182  ___________ _______ 

Indtægter i alt 0 182  ___________ _______ 

   

Udgifter   

Værestedet Neriusaaq jf. note 3 0 (24) 

Værestedet Nanortalik jf. note 3 0 (5) 

Sisimiut huset jf. note 3 (16.102) (346) 

Personaleomkostninger jf. note 4 0 (183) 

Andel af administrationsomkostninger jf. note 5 0 (33) 

Andre projektudgifter jf. note 3 0 (32)  ___________ _______ 

Udgifter i alt (16.102) (623)  ___________ _______ 

   

Midler overføres til næste år (16.102) (441)  ___________ _______ 

   

   


