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Tom Amtoft
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Jesper Kunuk Egede
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 15. marts - 31. december 2008 for Nanu Børn, Landsorganisationen Nanu.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nuuk, den 4. maj 2009

Bestyrelse
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formand
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Den uafhængige revisors påtegning
Til interessenterne i Nanu Børn, Landsorganisationen Nanu
Vi har revideret årsrapporten for Nanu Børn, Landsorganisationen Nanufor regnskabsåret 15. marts - 31. december 2008
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsrapporten
aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for organisationens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede,
med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 15. marts - 31. december
2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Nuuk, den 4. maj 2009

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Jansen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Formål
Nanu er en humanitær politisk uafhængig og velgørende organisation med det formål at arbejde for udsatte
børn, unge og deres familier i Grønland. Herudover arbejder vi for etablering af et internationalt samarbejde
med lignende organisationer i Danmark og EU, samt på verdensplan.
Der samarbejdes med virksomheder som ønsker at gøre en indsats for formålet samt gennem frivillig indsats af
organisationens medlemmer.
Nanu vil arbejde for at støtte op om de eksisterende initiativer og aktiviteter der kan fremme øget social ansvarlighed hos virksomheder, institutioner, privatpersoner, med henblik på at skabe tryghed for alle børn og
unge i Grønland. Samt igangsætte projekter til fremmelse af styrkelse af familier, børn og unge. Bidrage til
øget social ansvarlighed.
I forbindelse med sit formål kan Nanu :
-

støtte andre væsentlige sociale projekter eller organisationer inden for formålet
støtte offentlig indsats
deltage i internationalt/nationalt arbejde indenfor formålet

Nanu søger bl.a. sit formål opnået igennem








Virksomheders sponsoraftaler med Nanu
Gennemførelse af støtte arrangementer i Organisationens navn
Iværksættelse af projekter til glæde og gavn for udsatte børn og unge
Initiativer til gennemførelse af andre aktiviteter der gavner Nanus arbejde/formål
Samarbejde med hjemmestyret og kommuner landet over
Samarbejde med (mis)bruger/pårørende foreninger og relevante faglige organisationer
Samarbejde med andre NGO-organisationer

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Aktiviteter
Nanu Børn, Landsorganisationen Nanu blev stiftet den 22. april 2008, hvor bestyrelsen konstitueredes.
Herefter er året gået med at få identificeret os selv som organisation og finde vores ståsted. Det har handlet
meget om at finde et ståsted også med økonomien til at kunne forberede os på at målretter arbejde videre hen
imod vores visioner om væresteder og familie og børne hjælp, men også en mere tydelig definition af hvordan
vi påtænker at dette skal kunne fungere i med de værdier vi har med os.
Jeg tror jeg med sikkerhed kan definere os i dag som med mere grund under fødderne og en solid retningssans
for hvor det er vi vil hen.
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Ledelsesberetning
En af de bærende ideer og grundtanker bag Nanu er vores fokus på samarbejde med andre så vi i fællesskab
kan hjælpe endnu flere.
Denne rolle som katalysator for et bredt samarbejde på tværs af overbevisninger og holdninger samarbejdspartnere imellem betyder at vi bygger platforme og grobunde og faktisk også bygger broer til en solid indsats
for vores målgruppe. Børnene og deres familier.
Vi vil derved blive en aktiv samarbejdspartner for andre organisationer, fonde og andre der arbejder med samme målgruppe som vores. En partner hvor døren altid står åben og hvor villighed og imødekommenhed, respekt og nærvær er værdierne der skal bære os.
Året Nanu har eksisteret kan deles op i måneder, med nye tiltag hver måned. Foråret er gået med at holde møder med de andre eksisterende foreninger og med erhvervslivet heraf den største del med M Binzer idet han
også deler visionen om samarbejde og det at gøre noget skal gøres i fællesskab for at få den ønskede virkningmøder som har udviklet sig til et solidt sparrings forhold mellem red barnet, mælkebøtten, mibb og Icyc, icc´s
ungdomsafd. Herunder konkrete aftaler om hvad vi gør i vores samarbejder, rollefordelinger, presse m.m alt i
alt utroligt givende.
Sommeren og august gik med meget fokus på Afd dk, som fungerer særdeles aktivt, de var tre dage i tivoli,
med formidling af nanus arbejde, ligesom vi er med i Greve med grønlandsdage hvor julie og Søs tager ned og
underholder- vi fik af julie og søs en støttesang som har været yderst populær og helt i den positive ånd som vi
i Nanu ønsker at formidle vores arbejde. Dette er godt for positiv omtale og til at noget opmærksomhed vendt i
vores retning, De er begge aktive medlemmer i Nanu og er begge store hjerte mennesker.
I oktober blev vi inviteret af IN fashion og pikkori samt røde kors til at være en del af et stort show hvor vi
havde modeshow og musikunderholdning, hele november gik med forberedelserne til børnenes jul som blev
holdt over 3 dage i forsamlingshuset. I december delte vi også julekurve ud til 28 familier i Nuuk, 6 familier i
fiskenæsset og 2 familier i qaqortoq, ligesom vi gjorde det muligt at holde jul i narsaq for 40 tilmeldte.
I januar og februar har vi brugt meget tid på at forberede natteravnenes genopståelse i Nuuk ligesom vi arbejder på at få et stort event/show til at løbe af stablen i maj måned. Herudover har der været mange møder i paraplyorganisationen med de før nævnte organisationer. Vi samarbejder om den fysiske del af etableringen af et
børnehus i Grønland. Et stort og meget spændende projekt. Vi har også fået lov til at give vores bud og kommentarer til den skyggerapport Mibb og mælkebøtten har arbejdet hårdt på at få færdig.
Vi er i marts måned blevet inviteret til at deltage i hjemmestyrets arbejde i en indsatsgruppe på børneområdet.
Dette tager vi som en udstrakt hånd og en erkendelse af at samarbejde er nødvendigt for at løse de store problemer vi står overfor i Grønland. Vi har takket ja.
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Ledelsesberetning
Vi holder stadig månedlige møder i bestyrelsen og vi står overfor nogle store spørgsmål som vi skal tage stilling til de kommende måneder. Heriblandt skal vi tage stilling til økonomi, brug af vores lokaler, rekruttering
af frivillige, administrative opgaver og fordeling af disse, m. m, ligesom vi skal arrangere en workshop hvor vi
brainstorme på vores første værested på kysten, vi skal have vores ”aanaaer” kørt godt ind i vores tiltag på dette område og vores ambassadører skal meget mere ind i kampen..vi skal udnævne nye og meget mere. Alt i alt
skal vi have fyldt vores plan og strategi samt målsætning for resten af 2009 og 2010. Det vil derfor være nødvendigt med vores kontinuitet og månedlige møder.
Fra bestyrelsens side har følgende valgt at fortsætte:
Ditte Hammeken
Christina Larsen
Krissie
Tom Amtoft
Julie Berthelsen
Følgende træder ud:
Emma Dalager
Mette Steenholdt
Anne Jarlbo
Da ikke andre har ønsket at stille op og vi har 3 pladser ledige kan vi med glæde byde velkommen til 3 nye
medlemmer:
Parnuna Heilmann Og Elise Bruhn, samt Jesper Kunuk Egede

Økonomi
Organisationens 1. regnskabsår udviser et overskud på 26 t.kr., som herefter udgør organisationens egenkapital.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
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.
Dette er organisationens 1. regnskabsår.
Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis:

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.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter og administration. Omkostninger henføres i videst muligt
omfang til det regnskabsår de vedrører.
Renteindtægter
Renteindtægter omfatter renteindtægter fra bank.
Skat
Organisationen er undtaget for skattepligt i henhold til den grønlandske indkomstskattelov.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår.
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Resultatopgørelse for 2008
Note
_____
Bidrag fonde og erhverv

1

Bidrag private

2008
kr.
___________
143.732
3.450

Andre indtægter, CD salg

20.650
_______

Indtægter i alt

167.832

Projektomkostninger

2

Produktionsomkostninger, CD
Administrationsomkostninger
Omkostninger i alt
Driftsresultat

(35.441)
(15.000)

3

(91.749)
_______
(142.190)
_______
25.642

Renteindtægter

8
_______

Årets resultat

25.650
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

25.650
_______
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Balance pr. 31.12.2008
Note
_____

2008
kr.
___________

Tilgodehavende fondsbidrag

25.000

Depositum lejemål

17.700

Forudbetalt husleje januar 2009
Tilgodehavender

6.900
___________
49.600
__________

Grønlandsbanken 6471-7848622

49.595
___________

Likvide beholdninger

49.595
___________

Omsætningsaktiver

99.195
___________

Aktiver

99.195
___________

Saldo primo

0

Overført overskud

25.650
___________

Egenkapital

25.650
___________

Fondsmidler, Nuna Fonden, projekt 2009

25.000

Skyldige omkostninger/udlæg

48.545
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

73.545
___________

Gældsforpligtelser

73.545
___________

Passiver

99.195
___________
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Noter
2008
kr.
___________

1. Bidrag fra fonde og erhverv
Likvide donationer:
Sct. Georgs Gildet

20.000

Attaveeraq

19.472

Kalaallit Nunaanni Brugseni

14.000

MG Montage ApS, DK

12.000

Grønlands Arbejdsgiverforening

10.000

Grønlandsbanken A/S

10.000

ISS

10.000

Lions Club, Stenløse

10.000

Nordens Institut i Grønland

5.000

Nuna Advokater

5.000

Deloitte

5.000

Andre

13.260
___________

Likvide bidrag i alt

143.732
___________

Herudover er der ydet en lang materielle bidrag.

2. Projektomkostninger
Børnenes jul

13.500

Julekurve

17.941

Jul i Narsaq

4.000
___________
35.441
___________

3. Administrationsomkostninger
Husleje, el og varme
Andre lokaleomkostninger

70.525
800

Annoncer og tryksager

6.550

Møder

1.410

Porto

1.529

Hjemmeside
Andre omkostninger

800
10.136
___________
91.749
___________

