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Landsorganisationen Nanu
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3900 Nuuk
Hjemstedskommune: Sermersooq
GER nr. 31 29 20 26
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 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 organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nuuk, den 9. maj 2011

Bestyrelse

Kristine Winberg
formand

Stine Dudda

Ditte Hammeken

Jesper Kunuk
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Den uafhængige revisors påtegning
Til ledelsen i Nanu Børn
Vi har revideret årsrapporten for Nanu Børn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 2010 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Nuuk, den 9. maj 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Jansen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
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 virksomheder 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)
Organiseres:
Som frivillige afdelinger landet over og en afdeling i Danmark (København) hovedkontor/sekretariat her i
Nuuk. Non profit og u-politisk.

Udvikling i aktiviteter
Nanubørn 2010 – Året der gik
2010 var et stort år for Nanu. Der blev gennemført stort landsdækkende indsamlings show, hvor vi for alvor fik
formidlet vores budskab i al sin enkelhed. Grønland vil hellere end gerne stå sammen om at støtte de personer
der har brug for ekstra omsorg, og dette i et meget større omfang end først antaget. Dette viste det store indsamlingsbeløb som blev samlet ind over få timer på direkte TV.
2010 var også året hvor vi blev eksponeret til hele familien Danmark i den bedste sendetid via TV2 og All
Stars, hvor Julie, Mads, Nina og resten af de skønne mennesker i koret ledte 3900 Nuuk sikkert til sejr, og
sikrede Nanubørn 250.000 kroner til arbejdet for værestederne i Grønland.
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Ledelsesberetning
Med hjælp fra Bikuben fonden og Katuaq, Grønlands kulturhus samt Fonden for socialt ansvar kom vi også på
en tour rundt til 7 byer, hvor vi etablerede kontakt og netværkede, så vi nu er bedre rustet til at starte både natteravne og Nanu projekter op i samtlige byer. Med på touren havde vi Frederik Elsner, Søs Fenger og Malik
Hegelund Olsen, som alle ydede en enorm indsats op til og under koncerterne og fungerede som rollemodeller
for børn og unge på hele turen. Turen blev filmet og skal klippes sammen til en dokumentar om Nanus arbejde
i Grønland. Projekt ”7byer” skal besøge resten af byerne i Grønland i 2011 og planerer en tur til både Canada
og de øvrige nordiske lande i 2012+2013.
Ligesom sidste år kunne vi i 2010 også gennemføre projekt Børnenes jul, og fordi en lang række sponsorer gik
med i år kunne vi dele julegaver og julekurve ud i 10 byer fordelt landet over.
Det største der er sket i 2010, er at vi har fået etableret kontakt til de personer ude i byerne der kan afhjælpe
med at iværksætte weekend væresteder i de 7 byer (projekt lys i mørket). Værestedet i Narsaq bliver også en
realitet, og lige nu afventer Nanu svar fra Kommuneqarfik Kujalleq i Narsaq om en kommende samarbejdsaftale hvor Nanu kan benytte A21 huset som har størrelsen til at kunne fungere som fuldtids værested. Dette
betyder at vi endelig kan komme i gang med at støtte dem som har behov, og iværksætte projekter der har til
formål at styrke familien Grønland. Projekter som skal skabe lys og varme og give lyst og mod til at skabe sig
et nyt fundament i sit liv
2011 er spændende på alle områder, og bestyrelsen skal netop nu lægge en strategi for året der netop er skudt i
gang. En strategi der skal sikre at samtlige af vores projekter bliver fulgt til dørs, og at vi sørger for at have
finansieringen på plads, sådan at vi kan tænke langsigtet og skabe noget kontinuitet og samtidigt udvikle projekterne i takt med at vi bliver mere erfarne og får et bredere forhold til de forskellige behov der er. Problemstillingen er den samme alle steder, men det betyder ikke at tilgangen til dem er den samme alle steder. Dette
lærte vi af ”SYV BYER” touren. Derfor vil alle nøgle personer/kontakt personer ude i byerne i den kommende
tid være en tæt del af bestyrelsesarbejdet, ligesom Afdelingen i Danmark vil være det.
Vi vil gerne takke følgende personer og virksomheder for deres støtte i 2010. Vi håber på et fortsat solidt samarbejde i 2011 og i årene der kommer. Intet af det vi har arbejdet med og for ville være muligt uden jeres midler og opbakning.


Bikuben fonden



Air Greenland



Deloitte



Grønlandsbanken



Bo Concept/ Inu IT



Katuaq, Grønlands kulturhus



TICKET2HEAVEN, særligt Camilla og Hans Peter Sehested Larsen



Dansk Røde Kors, Broager Danmark
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KNR TV



NUUK TV



Ulrik Bang



Pisiffik & Arctic Esport Greenland A/S (938 Greenland Springwater)



Soroptimist klubben Nyborg



Nykredit A/S



Babysam i Nuuk



Fuglefonden



Sankt Johanneslogen Hafnia



Ittu. Net



Ray Fine Enterprises Canada



Hotel Hans Egede Nuuk



Hotel Sisimiut (Annette)



Hotel Arctic, Ilulissat



ISTAK Grønland



Rotary Nuuk (for de smukke elektroniske julekort)



Helene & Svend Junges Fond



Tele Greenland A/S (alle medarbejdere i Tele)



Nuuk Tourism/ Tikilluarit A/S



Atsas Legeland, Nuuk



Atlantic Music



Enok Poulsen



Simon Simonsen og Kommuneqarfik Kujalleq



Poul & Jeanne Holm (for idrætsprojektet som skal i gang i 2011)



Lone Ganderup, Jette Søgaard, Birgit Hansen, Ellen Napatoq, Susanne Ruby Sommer, Else Heilmann
Petersen, Peter Larsen, Helga Motzfeldt, Hotel Diskobay, samt alle frivillige i juledagene i forsamlingshuset i Nuuk.



KNB- Brugsen i Nuuk



Alle virksomheder og personer som donerede til gallashowet i februar 2010.



Alle jer privatpersoner der fortsat støtter med et beløb hver måned.

Børnenes Jul 2010 - Status
Der blev holdt juleaften arrangementer i Qasigiannguit ca. 13 børnefamilier, Nuuk ca. 40 voksne og 39 børn,
Qaqortoq, ca. 12 børnefamilier.
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Ledelsesberetning
Antal Julemad kasser der blev delt ud:


Qaanaaq + bygder 40 stk



Qaanaaq mødrehjem fik mad og pynt til en værdi af 7000



Nuuk holdt jul i 3 dage, herudover blev der indkøbt gaver til krisecenterets børn, samt givet et gavekort
på 800 til en mor fra krisecenteret, en dvd maskine og en klapvogn blev også indkøbt til krisecenteret.



Qaqortoq 11 stk.



Nanortalik 20 stk



Tasiusaq 12 stk.



Narsaq 17 stk. + 8 gavekort til brugsen



Tasiilaq 15 stk.



Ittoqqottoormiut 11 stk



Paamiut 12 gavekort til brugsen



Narsaq fik 15 gave kort til Brugsen

Antal julegaver der blev delt ud til børnene:
 Tasiilaq 18 gaver


Ittoqqottoormiut 20 gaver



Qasigiannguit 40 gaver



Qaanaaq 41 gaver



Siorapaluk 20 gaver



Qeqertat 10 gaver



Savigssivik 17 gaver



Qaqortoq 40 gaver



Tasiusaq 32 gaver



Narsaq 21 gaver

Der er lavet evalueringer af tovholderne de steder hvor der blev afholdt juleaften.
Evalueringerne bruges til at forbedre arrangementet til næste gang ligesom den anvendes som hjælp til evt. nye
tovholdere år for år.

Udvikling i økonomiske forhold
Organisationens 3. regnskabår viser et resultat på 483 t.kr. (2009: 294 t.kr.), hvorefter egenkapitalen udgør 803
t.kr.

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.
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.
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.
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 2010

Bidrag erhverv og fonde

Note
____

2010
kr.
___________

2009
t.kr.
_______

1

670.594

524

19.302

27

921.296

0

141.304

0

17.810
___________

13
_______

1.770.306

564

Bidrag private
Indtægter Landsindsamling 2010

2

Indtægter, 7 byer koncert
Andre indtægter
Indtægter i alt
Projektomkostninger

3

(1.186.316)

(144)

Lokaleomkostninger

4

(28.048)

(84)

(43.113)

(17)

(27.470)
___________

(24)
_______

(1.284.947)
___________

(269)
_______

Markedsføring
Administrationsomkostninger
Omkostninger i alt
Driftsresultat
Renteindtægter

5

485.359

295

881

0

Renteomkostninger

(3.224)
___________

(1)
_______

Årets resultat

483.016
___________

294
_______

483.016
___________

294
_______

483.016
___________

294
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

Nanu Børn
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Balance pr. 31.12.2010
2010
kr.
___________

2009
t.kr.
_______

12.000

0

Andre tilgodehavender

38.649
___________

46
_______

Tilgodehavender

50.649
___________

46
_______

Likvide beholdninger

874.627
___________

448
_______

Omsætningsaktiver

925.276
___________

494
_______

Aktiver

925.276
___________

494
_______

Egenkapital primo

319.961

26

Overført overskud

483.016
___________

294
_______

Egenkapital

802.977
___________

320
_______

122.299

1

Fondsmidler mv. til indsamlingsprojekter

0
___________

173
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

122.299
___________

174
_______

Gældsforpligtelser

122.299
___________

174
_______

Passiver

925.276
___________

494
_______

Note
____
Tilgodehavende sponsorater mv.

Leverandørgæld mv.
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Noter
2010
kr.
___________

1. Bidrag fra fonde, erhverv m.fl.
Metronome - Allstars

250.000

Fuglefonden

100.000

Bikuben Fonden

50.000

Anonym

35.000

Tivoli

26.000

Helene og Svend Junges Fond

25.000

Nyborg Soroptimistklub

23.000

Svanen/Lions

20.000

Hafnia Logen

15.000

Ray Fine Enterprises

15.000

Isaksen Design ApS

10.000

Arctic Import A/S

10.000

Øvrige bidrag under 10.000 kr.

91.594
___________
670.594
___________

Herudover er der ydet en lang række materielle bidrag.

2. Landsindsamling 2010
Der henvises til separat indsamlingsregnskab. Der er efterfølgende indgået yderligere bidrag,
og afholdt yderligere omkostninger relateret til indsamlingen.
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Noter
2010
kr.
___________

2009
t.kr.
_______

Udgifter, 7 byer koncert

(182.230)

0

Starthjælp til nye mødre

(35.890)

0

3. Projektomkostninger

Tilskud Røde Kors m.v.
Børnenes jul/julekurve/julehjælp

0

(13)

(264.213)

(123)

Andre projektudgifter

(74.208)

(2)

Natteravne

(85.453)

(6)

(544.322)
___________

0
_______

(1.186.316)
___________

(144)
_______

(28.048)

(72)

0
___________

(12)
_______

(28.048)
___________

(84)
_______

Fastnettelefon/Internet

(2.374)

(11)

Porto/gebyr

(1.491)

0

Landsindsamling 2010, udgifter

4. Lokaleomkostninger
Husleje
Varme/vand/el

5. Administrationsomkostninger

Fragt

0

(1)

Sponsorat, fragt

0

1

Varekøb/gaver

0

(2)

Kursus

0

(2)

Generalforsamling

0

(4)

Rejseudgifter

0

(5)

Bogholderiassistance

(13.650)

0

Revisor

(20.000)

(13)

10.000

13

45
___________

0
_______

(27.470)
___________

(24)
_______

Sponsorat, revisor
Diverse

LN/vlm
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