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Foreningsoplysninger
Foreningen Grønlandske Børn
Balders Plads 1
2200 København N
CVR - nr.:
Stiftet:
Regnskabsår:

53 37 06 16
14. januar 1924
1. januar - 31. december 2017

Bestyrelse

Kirsten Bitsch, formand
Else Christensen, næstformand
Heidi Lindholm
Nina Banerjee
Janine Heldorf Olsson
Andreas Hjort Frederiksen
Thomas Mogensen
Peter Kierkegaard

Foreningens administration:

Puk Draiby, generalsekretær

Revision:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
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Foreningen:

3.

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for Foreningen Grønlandske Børn.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for
foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven samt efter bekendtgørelse nr. 97 ad 27. januar 2014 om
regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets puljer.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af
foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

København, den 13. marts 2018

Puk Draiby, generalsekretær

Bestyrelse

Kirsten Bitsch, formand

Else Christensen, næstformand

Heidi Lindholm

Nina Banerjee

Janine Heldorf Olsson

Andreas Hjort Frederiksen

Thomas Mogensen

Peter Kierkegaard
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Administration

4.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Grønlandske Børn for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 97 af 27.
januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets puljer og i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer,
der er anført i bekendtgørelse nr. 97 ad 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra
puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer og i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis for
foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Ledelses ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse
med den for foreningen gældende regnskabslovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;. at oplyse om
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisonspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og
egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne
kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende,
samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold,
der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegnig. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen
ikke længere kan fortsætte driften.
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Grundlaget for konklusionen
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark samt efter bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra puljer under Social-, Børne-, og Integrationsministeriets puljer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisiorer (IESBA´s Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

5.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at det i alle væsentlige
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den for foreningen gældende regnskabslovgivning.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer
under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 13. marts 2018
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Mønster
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 18499
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje,
om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

6.

Ledelsesberetning
I 2017 har fokus især været på to områder: at styrke Foreningen Grønlandske Børns organisatoriske forankring i
Grønland og sikre økonomi til at fortsætte de igangværende indsatser og projekter både i Danmark og Grønland.

I forhold til det andet område, at sikre økonomi til de eksisterende indsatser, stod vi i begyndelse af 2017 med en række
projekter, blandt andre mødregruppeprojektet Anaanat, efterskoleprojektet Allu og mentorprojektet Sapiik, hvor den
eksisterende projektperiode og dermed finansiering ville ophøre i løbet af året. Der blev således igangsat en række
aktiviteter for at sikre fortsat finansiering af projekterne. Disse aktiviteter har både omfattet generel indsamling og
ansøgninger til fonde, statslige puljer mv. Det er i løbet af 2017 lykkedes at opnå bevillinger fra fonde og puljer til at
videreføre alle de projekter, hvor finansieringen ophørte i 2017. For flere projekters vedkommende rækker
finansieringen flere år frem.
Derudover er der gennemført en række aktiviteter med henblik på at øge mængden af generelle midler. Her kan nævnes
gennemførelse af to telemarketingkampagner i henholdsvis januar og september 2017. Målet for kampagnerne var dels
at opgradere eksisterende bidragydere, dels at rekruttere nye bidragydere. Kampagnerne levede op til deres
målsætninger og har således betydet, at vi har øget mængden af faste bidrag er øget med 12%.
I Strategi 2020 satte vi os også det mål, at Foreningen Grønlandske Børn skal nå flere grønlandske børn og unge
gennem vores indsatser og projekter. Dette har vi også arbejdet med i 2017. Der er således skabt mulighed for, at vi i
sommeren 2018 afholder to summercamps i Grønland, hvor der de tidligere år har været afholdt én, og der er skabt
finansiering til at udvide mødregruppeprojektet til Vejle.
Som i de foregående år er de eksisterende projekter og aktiviteter for grønlandske børn og unge og familier derfor
fortsat og for en dels vedkommende også vokset igennem hele året. 2017 har således som tidligere år udmærket sig ved
mange projekter og indsatser til gavn for sårbare grønlandske børn og unge både i Grønland og Danmark.
Foreningen Grønlandske Børn har igennem hele 2017 modtaget midler fra en lang række bidragydere: medlemmer,
private bidragsydere, legater, fonde og virksomheder. Den støtte udgør fundamentet for foreningens arbejde. Bidragene
har gjort, at vi har kunnet fastholde vores høje aktivitetsniveau også i 2017. En del af de fundraisede midler er
øremærkede til projekter i 2018 og frem. Vi kan således også i år tage et stort beløb med over i 2018, hvilket dels
garanterer de eksisterende projekter, dels betyder, at nye projekter kan sættes i gang. Foreningen modtager fortsat en
fast årlig bevilling fra Socialministeriet til projekt ’Et Bedre Liv i Danmark’. Bevillingen udgjorde i 2017 6,3 mio.kr.
I 2017 var indtægterne på 16,37 mio. kr. før hensættelser og omkostningerne på 14,37 mio. kr., hvoraf 2,63 mio. kr. er
dækket af hensættelser fra tidligere år. Det giver et resultat før hensættelser på 4.6 mio.kr., hvoraf knap 4,5 mio.kr.
hensættes til projektaktiviteter i 2018 og frem.
Ikke projektrelaterede omkostninger er fastholdt på nogenlunde samme niveau i 2017 som det foregående år. Dog er der
en mindre stigning fra 2,5 mio. kr. i 2016 til 2,7 mio. kr i 2017. Dette skyldes primært, at der, som nævnt ovenfor, er
gennemført to telemarketingkampagner, samt at bemandingen er øget i Grønland.
Efter hensættelser og finansielle poster viser regnskabet et overskud på 207.591 kr., der henføres til egenkapitalen.
Ledelsens forventninger til årets resultat var et overskud på 148.000 kr.
I 2017 har FGB beskæftiget 30 medarbejdere (ca. 23 årsværk) og mere end 80 frivillige i Grønland og Danmark.
Det er ledelsens opfattelse, at regnskabet er retvisende i forhold til de aktiviteter, der er gennemført i 2017.
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At styrke foreningens organisatoriske forankring i Grønland er en af de retninger vi udstak i 2016 med Strategi 2020, og
arbejdet med netop dette område i 2017 skal således ses som en udmøntning af strategien. I maj 2017 blev der ansat en
egentlig sekretariatsleder i Nuuk med base i Grønland, som, i samarbejde med generalsekretæren og de øvrige
medarbejdere i sekretariatet på Balders Plads i København, varetager samarbejdsrelationer, netværk og repræsentation i
Grønland. For at dette har kunnet lade sig gøre har vi prioriteret at afsætte generelle midler til at disse opgaver varetages
i Grønland. Vi kan se, at denne investering kommer endda meget godt igen i form af et styrket samarbejde, også
økonomisk, med grønlandske kommuner, Selvstyret og andre organisationer i Grønland. Og ikke mindst styrker det
Foreningen Grønlandske Børns muligheder for fortsat at udvikle og forankre vores indsatser i Grønland.

7.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Foreningen Grønlandske Børn for 2017 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt den
danske regnskabspraksis for foreninger der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.
Regnskabet for de modtagne satspuljemidler fra Socialministeriet, vedrørende projektet "Et bedre liv i Danmark",
"Pigegruppen" og "SISI" aflægges særskilt. Tilskud og omkostninger er medtaget i regnskabet.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.
Nettoomsætning
Resultatopgørelsen
Medlemsbidrag indtægtsføres efter et betalingsprincip.
Større bidrag, sponsorstøtte m.v. indtægtsføres efter et retserhvervelsesprincip.

Indtægter og omkostninger er i det væsentlige periodiseret.
Omkostninger
Omkostningerne i foreningen er fordelt efter den aktivitet, de vedrører.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Såvel
realiserede som urealiserede kursreguleringer på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.
Balancen
Immaterielle anlægsativer
Depositum afskrives ikke.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives med lige store
årlige beløb over aktivernes forventede brugstid, 3-5 år for inventar og 5-10 år for indretning af lokaler. Ejendommen er
forsigtigt optaget til tidligere vurderet salgspris. Der afskrives ikke på ejendommen.
Værdipapirer
Værdipapirer optages til balancedagens børskurs.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering
af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser i øvrigt
Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet til nominel værdi.
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Indtægterne fra foreningens salg af artikler m.v. medtages i det år leveringen finder sted, normalt efter
faktureringstidspunktet.

8.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2017

INDTÆGTER
Medlemmer, bidragsydere og fonde
Satspuljemidler
Tips- og lottomidler
Grønlands Selvstyre, kommunerne i Grønland
Salg webshop

2017
kr.

2016
t. kr.

8.256.391
7.135.800
469.828
473.528
37.629

6.588
7.362
451
188
79

16.373.176

14.668

367.982
942.491
149.700
540.809
581.724
457.121
339.538
0
6.300.000
599.010
769.017
241.055
378.688
53.640
0
0
73.846

170
1.347
100
1.119
516
502
0
317
6.667
382
651
139
0
0
29
169
173

11.794.621

12.281

33.352
776.515
376.814
312.912
678.583
11.690
391.611

45
531
346
303
908
17
321

2.581.477

2.471

Anvendt af hensættelser

-2.632.476

-4.117

Omkostninger i alt

11.743.622

10.635

Resultat før hensættelser

4.629.554

4.033

Hensættelser

4.463.615

4.137

Resultat før afskrivninger og finansielle poster

165.939

-104

Afskrivninger
Finansielle poster

-59.027
100.679

-47
153

ÅRETS RESULTAT

207.591

2

Indtægter i alt
OMKOSTNINGER
Projekter
Projektudvikling
"Sapiik" - Ung-til-ung mentorprojekt
Aspirantuddannelse - grønlandske unge i DK

Anaanat - Mødregruppen
Najorti - Børnebisidder
Sommercamp
Ikioqatigiitta - produktion af film
Ikioqatigiitta - formidling af film
"Et bedre liv i Danmark"
Allu - efterskoleprojekt
SISI - anbragte børn
Pigegruppe
Siammartoq - frivilliguddannelse til unge grønlændere
Ilinniartut - mentorprojekt i Grønland
Familielejr
Konference og fagmagasin i Nuuk
Øvrige projekter
Projektomkostninger i alt
Øvrige omkostninger
Webshop, vareforbrug
Fundraising og medlemsadministration
PR og kommunikation
Lokaler
Administration
Bestyrelse
Personale
Øvrige omkostninger i alt

1
4
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Note

9.

Balance pr. 31. december 2017
Aktiver
Note

2017
kr.

2016
t. kr.

Anlægsaktiver:
Immaterielle anlægsaktiver:
Depositum

37.351

107

995.000
64.072

995
98

1.059.072

1.093

Finansielle anlægsaktiver:
Værdipapirer

3.511.187

3.403

ANLÆGSAKTIVER I ALT

4.607.610

4.603

Omsætningsaktiver:
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

28.950
5.827.497
2.901.602

53
3.754
2.975

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

8.758.049

6.782

13.365.659

11.385

AKTIVER I ALT

2
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Materielle anlægsaktiver:
Ejendomme
Inventar

10.

Balance pr. 31. december 2017
PASSIVER
Note

2017
kr.

2016
t. kr.

Egenkapital:
Saldo 1. januar 2017
Årets resultat

5.114.295
207.591

5.112
2

EGENKAPITAL I ALT

5.321.886

5.114

6.660.826

4.830

11.982.712

9.944

Kortfristet gæld
Anden gæld

1.382.947

1.441

GÆLD I ALT

1.382.947

1.441

13.365.659

11.385

HENSÆTTELSER OG EGENKAPITAL I ALT

3

Gæld

PASSIVER I ALT
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Hensættelser:
Hensættelser til aktiviteter

11.

Noter til årsrapporten
1.

Satspuljemidler

6.300.000
169.160
666.640

Satspuljemidler 2017, j.nr. 4107-0002 BLD
Satspuljemidler 2017, j.nr. 6145-0017 Anaanat
Satspuljemidler 2017, j.nr. 5195-0017 SISI

7.135.800
2.

Ejendommen

Balders Plads

Ejendommen, bogført værdi

995.000

3.

Hensættelser til aktiviteter

14
24
25
46
53
54
60
62
63
66
68
69
70
71
73
74
76
95
122
152
200

Projektudvikling
Sapiik
Sapiik Maniitsoq
Aspirant
"Anaanat"
Børnebisidder
Camp i Ittoqortormiit 2018
Allu-efterskoleprojekt
SISI
Ikioqatigiitta
Camp Nuan
Pigegruppe
Sommercamp Qaanaaq
Siammartoq - aspirant
Ny Najorti
Ny Allu
Camp i Paamiut 2018
Øvrige mindre projekter
Ilinniartut
Fondraising kampagne
IT - implementering

4.

Primo
226.250
250.000
0
78.200
56.791
336.014
0
301.337
599.126
0
0
241.070
15.000
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0
0
0
0
0
100.000
50.000

Anvendt
226.250
250.000
0
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336.014
0
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0
0
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0
0
0
0
0
100.000
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Hensat
385.000
300.000
63.108
0
0
0
100.000
0
496.748
50.000
0
0
0
0
330.000
2.233.759
100.000
155.000
50.000
100.000
100.000

Ultimo
385.000
300.000
63.108
0
0
0
100.000
0
496.748
50.000
0
0
0
2.197.211
330.000
2.233.759
100.000
155.000
50.000
100.000
100.000

4.829.687

2.632.476

4.463.615

6.660.826

Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Tilskuddet der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt til driftsudgifter i overensstemmelse med foreningens formål.
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