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3.

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2020 for Foreningen Grønlandske Børn.
Årsregnskabet er aflagt efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019, kategori C, om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og bekendtgørelse nr. 147 af 1. februar 2021,
kapitel 10, om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI).
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 17. marts 2021

Puk Draiby, generalsekretær

Bestyrelse

Heidi Lindholm, formand

Andreas Hjort Frederiksen, næstformand

Christina Tønder Bell

Janine Heldorf Olsson

Thomas Mogensen

Helene Brochmann

Liv Mejer Larsen
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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 2020, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i i bekendtgørelse nr.
1631 af 27. december 2019, kategori C, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet og bekendtgørelse nr. 147 af 1. februar 2021, kapitel 10, om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige
sociale organisationer (ULFRI).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de
retningslinjer, der er anført i i bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019, kategori C, om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og bekendtgørelse nr. 147 af 1. februar 2021, kapitel 10, om
ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI).

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1631
af 27. december 2019, kategori C, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet og bekendtgørelse nr. 147 af 1. februar 2021, kapitel 10, om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige
sociale organisationer (ULFRI).
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 revisorer (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.
Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen
Foreningen Grønlandske Børn har som sammenligningstal i resultatopgørelsen valgt at medtage de af bestyrelsen godkendte
budgettal for 2020. Budgettet har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 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 revisionspåtegning 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december
2019, kategori C, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og
bekendtgørelse nr. 147 af 1. februar 2021, kapitel 10, om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer
(ULFRI), 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 årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. i bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019, kategori C, om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og bekendtgørelse nr. 147 af
1. februar 2021, kapitel 10, om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI), foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudov

Penneo dokumentnøgle: ZVZSB-EKQLV-440DW-E7IMW-PAN3H-EN6G1

Grundlaget for konklusionen

5.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
• 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.

• 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.
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.
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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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• 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 konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

6.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af
udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere
herom i denne udtalelse.

København, den 17. marts 2021
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Carsten Mønster
statsautoriseret revisor
mne 18499
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Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

7.

Ledelsesberetning
2020 har på mange måder været et anderledes år end forventet. Coronakrisen har påvirket hele samfundet - både i Danmark og i
Grønland. Dette gælder selvfølge også Foreningen Grønlandske Børn.
I Danmark har den omfattende nedlukning af samfundet og de gennemgribende restriktioner i dele af 2020 betydet, at det periodisk har
været nødvendigt at omlægge en stor del af vores aktiviteter. Det har en stor del af året været vanskeligt at gennemføre aktiviteter med
mange deltagere samlet på én gang, som fx weekendkolonier, familiecafeer, fællesspisning mv.

Grønland har også været ramt af restriktioner i 2020 dog i mindre grad end Danmark. Det er især rejseaktivitet, der har været berørt, hvor
der det meste af året har der været restriktioner ift rejser mellem Grønland og Danmark og rejser internt i Grønland. Vores indsatser har
derfor fortsat været bredt til stede i Grønland til trods for, at det blev nødvendigt at aflyse enkelte aktiviteter eller omlægge til virtuelle
aktiviteter. Enkelte aktiviteter blev dog meget påvirket af Summercamps blev hårdt ramt af rejserestriktioner og frygten for smitte de små
steder i Grønland. Campen i Qeqertarsuaq blev aflyst og campen i Kullorsuaq blev erstattet med lokale aktiviteter. Også her har
medarbejdernes fleksibilitet og engagement haft en afgørende betydning.
Jf. ovenfor kan det konkluderes, at, på trods af nedlukning og restriktioner, har der været ganske stor aktivitet i hele perioden. Det er
lykkedes at fastholde et støttende tilbud for vores målgruppe gennem hele 2020 i overensstemmelse med de målsætninger Grønlandske
Børn har for sit virke. Samlet set har ca. 700 børn og unge i Grønlandske Børn deltaget i tilbud og aktiviteter, fordelt på ca. 250 i
Danmark og 450 børn i Grønland. Derudover deltager ca. 200 forældre og et stort antal fagpersoner.
Samtlige indsatser er planlagt til at fortsætte i 2021; det økonomiske fundament for de fleste indsatser er sikret. Fundraising indsatsen for
2021 vil derfor fokuseres på de indsatser, der ikke er fuldt finansieret i 2021 og på at sikre indsatserne i årene efter 2021. Foreningen
Grønlandske Børn vil således fortsat have et solidt tilbud til grønlandske børn og unge i en sårbar livssituation i 2021 og årene frem.
Grønlandske Børn har i 2020 fortsat haft en solid forankring i Grønland med afsæt i sekretariatet i Nuuk. Det er tydeligt, at et stærkt
sekretariat i Nuuk, udover at styrke og kvalificere vores projekter i Grønland, giver gode muligheder for at deltage og bidrage aktivt i
samarbejdet med andre organisationer, Selvstyret, kommuner mv. samt skabt større synlighed i medier og offentligheden omkring vores
formål og arbejde.
I Danmark har vi fortsat solide medarbejderteams i byerne, og der arbejdes på tværs af de respektive projekter, så medarbejderne kan
supplere og trække på hinanden, når der er brug for det. Ledelsen af medarbejderteams i byerne er fortsat forankret i Aalborg. Der er et
velfungerende sekretariat i København med en række fagmedarbejdere, kommunikation, administration mv. Samlet set betyder det et
solidt fundament under indsatserne. Det bevirker samtidig, at vi også i Danmark har god mulighed for at deltage i samarbejde og netværk
omkring sårbare grønlandske børn og unge og sårbare børn generelt. I den sammenhæng ser vi en øget efterspørgsel efter viden om
grønlandske børn i Danmark og grønlandske forhold generelt.
I 2019 og 2020 er der arbejdet med at udbygge og konsolidere fundraising, administrative funktioner og andre understøttende funktioner.
Som det fremgår af indtægterne i indeværende regnskab, har denne konsolidering givet et godt resultat i form af øgede indtægter. I den
sammenhæng kan nævnes, at vi har en velfungerende og effektiv administrationsafdeling.
I 2020 har FGB beskæftiget 37 medarbejdere (ca. 25,5 årsværk) og ca. 100 frivillige i Grønland og Danmark.
Foreningen Grønlandske Børn gik ind i 2020 med et godt fundament under økonomien. Dette både i form af flerårige bevillinger til en
række projekter og en stor skare af faste bidragydere, der tilsammen har sikret at indsatsen kunne fastholdes - også på trods af de
ændringer coronakrisen har medført.
Som det fremgår af regnskabet er der brugt færre midler i indsatserne (projektomkostninger). Dette skyldes som nævnt ovenfor en
omlægning af mange aktiviteter fra større fysiske aktiviteter til mindre aktiviteter med færre deltagere eller virtuelle aktiviteter, som har
mindre omkostninger. Derudover har aflysning af enkelte aktiviteter som fx Summercamp medført en nedgang i omkostningerne. Der har
i løbet af året været en positiv dialog med bevillingsgivere om omlægning og udskydelse af aktiviteterne.
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Nedlukning og restriktioner har dog ikke betydet, at vi har lukket for tilbud til målgruppen, grønlandske børn, unge og familier. Der hvor
det eksisterende tilbud ikke har kunnet fastholdes i den oprindelige form, har vi i stedet tilbudt målgruppen støtte på nye måder.
Lektiecafeer med ganske få børn har givet en intensiv hjælp i en svær hjemmeskoletid, gåture med forældre og familier, rådgivning via
telefon, virtuelle møder og sociale medier har givet støtte til det enkelte barn og den enkelte familie. Også nogle helt nye måder at
gennemføre aktiviteterne har set dagens lys, f.eks. online kreadage med børn og familier. Og ind i mellem har det været muligt fastholde
de oprindelige tilbud, fx betød sommerens forholdsvis større åbning, at vi kunne gennemføre en række sommerlejre til stor glæde for
børn og forældre. Medarbejdernes, børnenes og familiernes fleksibilitet og opbakning har været afgørende for, at dette har kunnet lade
sig gøre i så stort omfang, som det er sket.

8.

Ledelsesberetning, fortsat
Vi gik ind i 2020 med en viden om, at en del af de længerevarende bevillinger ville udløbe i 2020, derfor var fokus i 2020 på dels at
generere flere generelle indtægter, fx gennem telemarketing kampagne og øget fokus på digitale muligheder dels at sikre nye
længerevarende bevillinger.
Af gode resultater kan blandt andre nævnes, at vi i slutningen af 2020 opnåede en treårig bevilling til videreførelse og videreudvikling af
frivilliguddannelse og ungefælleskaber i Siammartoq og en bevilling til at videreudvikle frivilligområdet.
Foreningen Grønlandske Børn har igennem hele 2020 modtaget midler fra en lang række bidragydere: medlemmer, private bidragsydere,
legater, fonde, virksomheder, kommuner, Staten og Selvstyret. Støtten udgør fundamentet for foreningens arbejde, og har, på trods af
corona, gjort, at vi har kunnet fastholde et højt aktivitetsniveau i 2020. En del af de fundraisede midler er øremærkede til projekter i 2021
og frem. Vi kan således tage et stort beløb med over til 2021. Foreningen modtager fortsat en fast årlig bevilling fra Socialministeriet til
projekt ’Et Bedre Liv i Danmark’. Bevillingen udgjorde i 2020 6,6 mio.kr.

Efter hensættelser og finansielle poster, viser regnskabet et resultat på 5 kr., der overføres til egenkapitalen. Ledelsens forventninger til
årets resultat var et overskud efter hensættelser på 345.706 kr.
Det er ledelsens opfattelse, at regnskabet er retvisende i forhold til de aktiviteter, der er gennemført i 2020.
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I 2020 var indtægterne på ca. 17.5 mio. kr. før hensættelser. Anvendte hensættelser fra året før var på 3,5 mio. kr. Omkostningerne var
på 17,1 mio. kr. Det giver et resultat før hensættelser og finansielle poster på 3,8 mio.kr., hvoraf 3,8 mio. kr. hensættes til
projektaktiviteter i 2021 og frem.

9.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Foreningen Grønlandske Børn for 2019 er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne i i bekendtgørelse nr. 1631 af
27. december 2019, kategori C, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet
og bekendtgørelse nr. 147 af 1. februar 2021, kapitel 10, om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI).

Regnskaber for de modtagne statslige midler, vedrørende projektet "Sapiik", "Tassa - Stop vold", "Allu" og "Anaanat" aflægges særskilt.
Tilskud og omkostninger afholdt i året er medtaget i regnskabet.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Medlemsbidrag indtægtsføres efter et betalingsprincip.

Indtægterne fra foreningens salg af artikler m.v. medtages i det år leveringen finder sted, normalt efter faktureringstidspunktet.
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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Større bidrag, sponsorstøtte m.v. indtægtsføres efter et retserhvervelsesprincip.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2020

INDTÆGTER
Medlemskontingent, personlige bidrag og arv
Fonde, foreninger og virksomheder
Offentlige projektmidler, Danmark
Tips- og lottomidler
Offentlige midler, Grønland (Selvstyre og kommuner)
Salg af ydelser
Øvrige indtægter, herunder deltagerbetaling og salg

1
4

Indtægter i alt

5

2020
kr.

Budget 2020
ej revideret

2019
t. kr.

2.845.108
2.144.659
9.027.797
369.735
2.782.022
250.000
30.605

2.742.685
2.795.898
9.753.108
485.000
3.198.104
0
114.000

2.415
5.618
6.639
485
3.252
300
150

17.449.926

19.088.795

18.859

318.632
1.113.441
229.003
102.840
745.800
1.873.772
301.210
290.608
6.830.975
614.416
700.170
510.052
0
164.400
45.737

385.070
1.290.623
343.468
163.500
773.027
2.262.891
1.097.311
423.812
6.929.587
917.800
725.800
528.380
0
923.380
0

346
1.257
182
165
0
2.537
977
396
7.124
997
654
558
51
0
377

13.841.056

16.764.649

15.621

Oplysning og indsamling

1.256.852

1.246.510

1.139

Øvrige omkostninger
Butik
Lokaler - sekretariatet i Kbh. og Nuuk
Administration
Bestyrelse
Personale

51.332
489.986
370.226
11.164
1.133.340

6.500
454.664
511.542
21.600
1.220.718

7
472
734
2
616

Øvrige omkostninger i alt

2.056.048

2.215.024

1.831

Årets omkostninger i alt

17.153.956

20.226.183

18.591

-3.539.302

-3.365.506

-2.669

3.835.272

2.228.118

2.937

3.842.766

2.032.412

3.219

-7.494

195.706

-282

0
143.087
135.588

0
150.000
0

-8
0
298

5

345.706

8

OMKOSTNINGER
Projektomkostninger
Projektudvikling
Sapiik
Sapiik Maniitsoq
UU Vejledning Vejle
Anaanat
Najorti - Børnebisidderordning
Sommercamps i 2020
Ikioqatigiitta - film & workshop for fagfolk
Et Bedre Liv I Danmark
Allu - netværk grønlandske efterskoleelever i DK
SISI - tilbud til anbragte børn
Siammartoq - frivilliguddannelse til unge grønlændere
Ilinniartut - mentorer til unge i ungdomsuddannelse
TASSA - Stop vold
Øvrige projekter
Projektomkostninger i alt

Anvendt af tidligere års hensættelser til projekter i året

5

3

Resultat før hensættelser
Hensættelser, øremærket til planlagte projekter
Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Afskrivninger
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT

3
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Note

11.

Balance pr. 31. december 2020
Aktiver
Note

2020
kr.

2019
t. kr.

Anlægsaktiver:
Immaterielle anlægsaktiver:
Depositum

46.000

60

995.000

995

995.000

995

Finansielle anlægsaktiver:
Værdipapirer

3.440.953

3.578

ANLÆGSAKTIVER I ALT

4.481.953

4.633

Omsætningsaktiver:
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger

60.601
2.704.575
0
6.167.991

22
5.496
84
2.047

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

8.933.167

7.649

13.415.120

12.282

AKTIVER I ALT

2
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Materielle anlægsaktiver:
Ejendomme

12.

Balance pr. 31. december 2020
Passiver
Note

2020
kr.

2019
t. kr.

Egenkapital:
Saldo 1. januar 2020
Årets resultat

5.242.622
5

5.235
8

EGENKAPITAL I ALT

5.242.627

5.243

5.283.224

4.980

10.525.851

10.223

Kortfristet gæld
Anden gæld
Periodeafgrænsningspost

2.679.269
210.000

2.034
25

GÆLD I ALT

2.889.269

2.059

13.415.120

12.282

HENSÆTTELSER OG EGENKAPITAL I ALT

3

Gæld

PASSIVER I ALT
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Hensættelser:
Hensættelser til aktiviteter

13.

Noter til årsrapporten
1.

Offentlige midler Danmark

6.600.000
2.223.618
25.000
23.000
15.000
50.000
36.000
55.179

Driftstilskud 2020, j.nr. 4107-0002
Statslige puljemidler
Københavns Kommune § 18 midler, (kr. 25.000 i 2020)
Vejle Kommune, §18 midler
Aalborg Kommune, §18 midler
Århus Kommune, §18 midler
Esbjerg Kommune, tilskud iht. Samarbejdsaftale
Øvrige kommunale tilskud

9.027.797
§18-bevilling på kr. 25.000 i 2020 fra Københavns Kommune ydet til aktivitetsudgifter og
frivilligpleje ifm. Familiecaféer i København

§18-bevilling på kr. 15.000 i 2020 fra Aalborg Kommune ydet til familiecaféer og individuel rådgivning i Aalborg.
§18-bevilling på kr. 50.000 i 2020 fra Århus Kommune ydet til lokaleomkostninger ifm. foreningens aktiviteter i Århus.
Tilskud på kr. 36.000 i 2020 fra Esbjerg Kommune ydet til huslejeomkostninger i henhold til samarbejdsaftale.

2.

Ejendommen

Balders Plads

Ejendommen, bogført værdi

995.000

Andelsværdien er t.kr. 4.275.399 jf. senest aflagte regnskab 2019/2020 for andelsboligforeningen.
3.
14
24
25
30
39
63
66
67
71
73
75
81
86
88
89

4.

Hensættelser til aktiviteter
Projektudvikling
Sapiik
Sapiik Maniitsoq
Ungdommens Folkemøde
Et Bedre Liv I Danmark
SISI
Ikioqatigiitta
UU vejledning Vejle
Siammartoq
Najorti
Anaanat
TASSA! - Nu er det nok!
Allu
Camp Kulloq 2021
Camp Q 2021

Primo
350.000
1.518.539
15.688
0
65.000
811.075
55.000
26.265
1.030.038
300.000
0
400.000
408.155
0
0

Anvendt
350.000
1.248.539
15.688
0
65.000
542.275
55.000
26.265
528.380
100.000
0
200.000
408.155
0
0

66.654
18.328
200.000
1.540.117
385.600
38.669
50.000
50.000

Ultimo
558.000
775.079
130.154
64.900
143.161
360.904
0
66.654
519.986
400.000
1.540.117
585.600
38.669
50.000
50.000

4.979.760

3.539.302

3.842.766

5.283.224

Tilskudspulje til Landsdækkende frivillige sociale foreninger (ULFRI, Socialstyrelsen)

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

Hensat
558.000
505.079
130.154
64.900
143.161
92.104
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§18-bevilling på kr. 23.000 i 2020 fra Vejle Kommune ydet til aktivitetsudgifter, kontorartikler, transport, mv.
ifm. Familiecaféer i Vejle

Projektoversigt

250.000

SISI

856.690
1.848.840

459.735

12.434.554

Ikke projektbestemte indtægter
2.875.713

2.870.738

4.475

500

Private
bidrag/arv

290.819

172.579

40.000

46.440

31.800

Virksomhedsog
foreningsbidrag

17.449.926

4.359.742

-

350.000

-

250.000

244.930

6.909.136

200.000

300.000

1.628.624

2.285.918

143.229

64.900

343.468

369.979

-

Indtægter i alt

2.630.109

36.560

148.168

171.553

125.391

1.219.727

111.901

28.258

389.472

153.500

6.061

33.002

199.619

6.897

Aktivitetsrelaterede
omkostninger

10.764.565

3.025

157.112

359.080

510.600

479.900

5.479.087

174.600

262.885

1.309.028

578.116

96.779

188.001

873.282

293.070

Personaleomkostninger

446.382

6.152

7.288

2.804

18.017

9.125

132.161

4.107

10.067

175.272

14.184

8.000

40.540

18.665

Administrationsomkostninger

13.841.056

45.737

164.400

510.052

700.170

614.416

6.830.975

290.608

301.210

1.873.772

745.800

102.840

hensat t.kr. 3.843 til kommende års projekter.
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-

229.003

1.113.441

318.632

Projekt
omkostninger i
alt

OBS: Projektoversigten tager ikke højde for foreningens anvendelse af tidligere års hensættelser eller hensættelser til kommende år. I året er der anvendt t.kr. 3.539 af tidligere års hensættelser og

Øvrige mindre projekter

350.000

84.221

85.000

250.000

30.000

108.050

64.900

369.979

Fonde og
legater

TASSA! - Nu er det nok!

Siammartoq

204.930

Allu

6.774.000

200.000

Ikioqatigiitta

Et Bedre Liv I Danmark

215.000

1.378.624

Najorti

Sommercamps 2020

2.223.618

35.179

343.468

Offentlige midler

Anaanat

UU vejledning Vejle

Ungdommens Folkemøde

Sapiik Maniitsoq

Sapiik

Projektudvikling

5.

Noter til årsrapporten
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