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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 28. marts 2014

Sekretariatsleder

Kristine Winberg

Bestyrelse

Jesper Kunuk Egede
formand

Stina Berthelsen

Britta Keldsen
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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 2013, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en
årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i
årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der kan rejses betydelig tvivl om hvorvidt organisationen
kan afholde de aktiviteter, hvortil der er indsamlet øremærkede beløb, idet foreningens frie egenkapital er negativ, og
driften således delvist er finansieret af øremærkede midler. Organisationens evne til at afholde aktiviteter for øremærkede
beløb er således afhængig af, at det indhentes ikke-øremærkede midler. Vi henviser til oplysningerne i ledelsesberetningen, hvoraf det fremgår, at der er lagt en plan for ansøgning af midler samt events til generering af ikke-øremærkede midler.
Nuuk, den 28. marts 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Bech
statsautoriseret revisor
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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 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 upolitisk.

Udvikling i aktiviteter
Året 2013 har, for Nanu, været et travlt år.
Vi har fortsat været en del af Neriusaaq Huset i Qaqortoq samt Tasiusaq i samarbejde med Kommune Kujalleq. Huset er trygt, varmt og et dejligt sted for børnene at komme. Det er indrettet som det hyggeligste hjem
med tæpper, puder og hygge.
I 2014 skal samarbejdet med familiecenteret i Qaqortoq intensiveres, så de får mulighed for at bruge huset
mere på de tidspunkter, hvor behovet er størst. Det er Nanu rigtigt glade for, da det er det, der har været formålet med huset - at skabe øget tryghed for børn samt tilbyde aktiviteter, der giver gode oplevelser.
Herudover har vi i november 2013 afholdt Landsinsamling til fordel for Projekt Nilliasa. Det er et vigtigt projekt, som har fokus på børn, der er vidne til vold i hjemmet eller selv er ramt af vold. Landsindsamlingen realiserede projektet økonomisk og der arbejdes nu med kampagnen, som skal lanceres lige efter sommerferien
2014.
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Ledelsesberetning
Vi vil gerne takke alle sponsorer og private bidragsydere, der har bidraget med midler og anden støtte til vores
frivillige arbejde i 2013. Det gør den største forskel for vores arbejde, hvilket ikke ville være muligt uden. Det
er nogen gange svært at formidle, hvor meget det egentligt betyder for vores arbejde, men det er sikkert at uden
jer og jeres bidrag, ville vi ikke kunne drive Nanubørn.
Det er fortsat en udfordring at søge midler til vores projekarbejde. Derfor giver det os ekstra energi, når vi
modtager bidrag og hjælp til at starte projekter.
Også tak til alle der stillede op som frivillige i løbet af 2013. Det er en helt særlig energi, der opstår, når nogen
går sammen uden forventning om at få noget for det, og det er nødvendigt, hvis vi skal bryde mønstre og tabuer. Det vi oplever i samvær med andre, der bidrager frivilligt er unikt, og vi er dybt taknemmelige for den
hjælp vi modtager.
Der er fortsat op imod 1/3 af børnene i Grønland, der oplever omsorgssvigt i deres dagligdag. Det svarer til
ca. 5.000 børn. Disse børn lever i fattigdom og i familier med alkohol- og hash- misbrug.
Der er hvert år ca. 3.000 voldsanmeldelser til politiet i Grønland. 500 af disse anmeldelser involverer små børn
og børn, som oplever vold i nære relationer, seksuelt misbrug og som må leve med angst og utryghed. Nanu
vil fortsat handle på det vi ser og oplever, lytte til de familier og børn, der henvender sig. Nanu vil reagere med
handling på statistikkerne og tal, som vi kontinuerligt følger udviklingen af. Vi vil fortsat forsøge at skabe
projekter, der viser børnene, at de ikke er alene, og at de kan blive stærkere i selvværd og derigennem vælge
nye veje og bryde med deres sociale arv.
(Selvværd= hvordan jeg taler til mig selv indeni)

Økonomi
Årets resultat er på 445 t.kr. (2012: 21 t.kr.), hvoraf overskud fra Landsindsamlingen Nilliasa udgør 482 t.kr.
Organisationens aktiver udgør 595 t.kr. og egenkapitalen 438 t.kr. Ledelsen anser resultatet for Landsindsamlingen for tilfredsstillende, men resultatet fra den øvrige aktivitet for ikke tilfredsstillende.
Organisationen har i 2013 fået skabt en positiv egenkapital, men øremærkede midler udgør mere end egenkapitalen. Det betyder, at organisationen skal have tilført midler for at kunne afholde aktiviteter knyttet til Nilliasa
svarende til det indsamlede overskud på 482 t.kr. Når der ses bort fra øremærkede midler er der et underskud
på 37 t.kr. vedr. 2013 og 6 t.kr. fra tidligere år, hvilket samlet giver et underskud på 43 t.kr.
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Ledelsesberetning
Ledelsen og bestyrelsen har i marts 2014 udarbejdet en plan for reetablering af den del af egenkapitalen, der
ikke udgøres af øremærkede midler. Vedrørende værestedet Neriusaaq er der aftalt et samarbejdet med Familiecenteret i Kommune Kujalleq, som fremover til stå for bemanding af værestedet. Dermed bortfalder organisationens udgifter til løn herfor. Derudover arbejdes der på udformning af et virksomhedsoplæg, der skal bruges til målrettet kontakt til virksomheder, der kan yde støtte til organisationen. Endelig arbejdes på at indhente
midler ved bingo, banko eller øvrige mindre events.
Ledelsen og bestyrelsen vurderer, at det på denne måde vil være muligt at indsamle ikke-øremærkede midler til
dækning af det eksisterende underskud.

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.
Renteomkostninger
Renteomkostninger omfatter renteomkostninger til bank og kreditorer.
Skat
Organisationen er undtaget for skattepligt i henhold til den grønlandske indkomstskattelov, da der ikke afholdes erhvervsmæssige aktiviteter.

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.
Andre forpligtelser
Andre forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2013

Bidrag erhverv og fonde

Note
____

2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

1

789.112

831

13.032

11

881.469

0

500

105

34.041
___________

55
_______

1.718.154

1.002

Bidrag private
Indtægter Landsindsamling 2013

2

Øremærkede bidrag
Andre bidrag

3

Indtægter i alt
Projektomkostninger

4

(814.626)

(413)

Personaleomkostninger

5

(400.464)

(531)

Administrationsomkostninger

6

(57.602)
___________

(35)
_______

(1.272.692)
___________

(979)
_______

Omkostninger i alt
Driftsresultat
Renteindtægter

445.462

23

107

1

Renteomkostninger

(664)
___________

(3)
_______

Årets resultat

444.905
___________

21
_______

482.069

0

Forslag til resultatdisponering
Øremærkede midler Nilliasa 2013
Overført til næste år

2

(37.164)
___________

21
_______

444.905
___________

21
_______
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Balance pr. 31.12.2013

2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

59.500

64

Periodeafgrænsningsposter

4.212
___________

4
_______

Tilgodehavender

63.712
___________

68
_______

Likvide beholdninger

531.284
___________

24
_______

Omsætningsaktiver

594.996
___________

92
_______

Aktiver

594.996
___________

92
_______

(6.450)

(27)

Note
____
Andre tilgodehavender

Egenkapital primo
Øremærkede midler Nilliasa 2013

2

482.069

0

Overført overskud og underskud

(37.164)
___________

21
_______

Egenkapital

438.455
___________

(6)
_______

Leverandørgæld mv.

126.933

53

Anden gæld

29.608
___________

45
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

156.541
___________

98
_______

Gældsforpligtelser

156.541
___________

98
_______

Passiver

594.996
___________

92
_______
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Noter
2013
kr.
___________

1. Bidrag fra fonde, erhverv m.fl.
Bikubefonden

450.000

Mikrofonden

145.000

Soroptimist international

75.000

Soroptimist Grenaa

40.000

Soroptimist Kerteminde

33.000

Soroptimist, øvrige klubber

23.000

Øvrige bidrag under 20.000 kr.

23.112
___________
789.112
___________

Herudover er der ydet en lang række materielle bidrag

2. Landsindsamling 2013
Samlede indtægter

881.469

Samlede udgifter

(399.400)
___________

Overskud

482.069
___________

Der er aflagt særskilt projektregnskab herfor.

2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

0

15

34.041
___________

40
_______

34.041
___________

55
_______

3. Andre indtægter
Modeshow
Andre indtægter, salg diverse
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Noter
2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

(5.612)

0

4. Projektomkostninger
Koncert 7 byer
Værestedet Neriusaaq

(113.260)

(239)

Værestedet Tasiussaq

(21.878)

(17)

Børnenes jul/julekurve/julehjælp

(75.080)

(18)

(399.400)

(58)

Landsindsamling Nilliasa
Lys i mørket
Andre projektudgifter

(5.767)

0

(193.629)
___________

(81)
_______

(814.626)
___________

(413)
_______

(367.015)

(488)

(29.684)

(38)

(3.765)
___________

(5)
_______

(400.464)
___________

(531)
_______

Tasiusaq

(101.060)

(48)

Neriusaaq

(265.955)

(185)

(29.684)
___________

(28)
_______

(396.699)
___________

(261)
_______

5. Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Feriepenge
Arbejdsmarkedsafgift

Heraf vedrørende projekter:

Feriepenge

Lønafstemning
Lønninger og feriepenge jf. ovenfor

396.699
___________

Ifølge redegørelse A-10

396.788
___________

Difference

(89)
___________
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Noter
2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

0

(2)

6. Administrationsomkostninger
Fastnettelefon/Internet
Porto og gebyrer

(2.373)

(1)

Forsikring

(6.646)

(4)

(10.025)

0

Mødeudgifter

(322)

0

Abonnementer og kontigenter

(120)

0

Kontorartikler

(733)

0

Småanskaffelser

Kontorassistance

(22.041)

(16)

Revision

(25.700)

(25)

12.600

13

Revision sponsorat
Diverse

KBB/vlm
T:\AFD7200\FAELLES\SEK\1159502\2013\1159502re 2013.doc

(2.242)
___________

0
_______

(57.602)
___________

(35)
_______

