Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Imaneq 33, 6.-7. etage
Postboks 20
3900 Nuuk
Telefon +299 321511
Telefax +299 322711
www.deloitte.dk

NunaFonden
CVR-nr. 14883592

Årsrapport 2019/2020
(34. regnskabsår)

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

NunaFonden

Indholdsfortegnelse
Side
____
Fondsoplysninger

1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Ledelsesberetning - Ingerlatsinermut nalunaarusiaq

6

Anvendt regnskabspraksis

10

Resultatopgørelse for 2019/2020

13

Balance pr. 31.05.2020

14

Noter

16

NunaFonden

Fondsoplysninger
Fonden
NunaFonden
Postboks 614
3900 Nuuk
CVR-nr.: 14883592
Hjemstedskommune: Kommuneqarfik Sermersooq
Telefon: 321266
Telefax: 321269
Internet: www.nunafonden.gl
E-mail: nuna@fonden.gl

Bestyrelse
Anders Olsen, formand
Kim Hansen, næstformand
Karl-Kristian Kruse
Jens NapãtôK
Peter Olsen
Søren Kaare-Andersen

Direktion
Steffen Petrussen

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse
GrønlandsBANKEN A/S

1

NunaFonden

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i NunaFonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for NunaFonden for regnskabsåret 01.06.2019 - 31.05.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og den for ikke-erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.05.2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2019 - 31.05.2020 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke-erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 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 et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 fonden, 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 Grønland,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 fondens 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 fondens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 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 fonden
ikke længere kan fortsætte driften.



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 der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
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Ledelsesberetning - Ingerlatsinermut nalunaarusiaq
Ingerlatsineq pingaarnerusoq
NunaFonden aningaasaateqarfiuvoq niuerniartuunngitsoq.
Aningaasaateqarfiup siunertaraa GrønlandsBANKEN A/S-mi piginnissutsinik peqarnissaq aamma Nunatsinni
inuussutissarsiornermut, tamanut iluaqutissanut ajunngitsuliuutaasussanullu siunertaqarlutik suliniartunut iluaqutaasinnaaneq.

Sammisat aamma aningaasaqarniarnikkut ineriartortinnerat
2019 – 2020-mi tamakkiisumik akuersissutissat annertussuserneqarpoq 5,5 mio. koruuninut, taamaaliornermut
tunngaviulluni ukiup siuliani naatsorsuuteqarfimmi isertitat annertussuseqataannik naatsorsuuteqarfimmi uani
isertitaqarnissaq 7,5 mio. koruuninit annertussusilinni, isertitat aallaaveqarput piginneqataassummut ataasermut 30,00 koruunit.
27. februar 2020 GrønlandsBANKEN A/S-ip nalunaarutigaa siulersuisut innersuutigigaat sinneqartoorutinit
agguagarsiassat ataatsimeersuartunut akuerisassanngorlugu annertussuseritsik piginneqataassummut ataasermut 30,00 koruuniussasoq, katillugit 7,5 mio. koruunit. 1. marts 2020 suli ataatsimmersuarneqanngitsoq
GrønlandsBANKEN A/S-ip pisortaqarfia nalunnaaruteqarpoq aningaaseriviup siulersuisuisa ataatsimeersuartussanut innersuutigigaa covid-19 pissutigalugu sinneqartoorutinik agguaasoqassanngitsoq. Qallunaat
Nunaanni Naalakkersuisut aningaaserivinnut tamanut innersuutigimmassuk 2019-mi angusanit agguaasoqannginnissaa, tamannalu GrønlandsBANKEN A/S-ip siulersuisusa aalajangiussimagaat malinniarlugu.
Aningaasaateqarfik 2013 - 2014-miilli patajaallisaalerpoq, taamaaliornikkut anguniarlugu ukiuni isertitaqarfiunngitsuni naliginnaasumik akuersissuteqarsinnaaneq, ukiuni pineqartuni ukiumut 10,0 mio. koruunit (allaffissorneq ilaatillugu); aningaasaateqarfiup taamaaliorsinnaanerminut amingaatigivai 7,0 mio. koruunit. Patajaallisaaneq katillugit 13,0 mio. koruuniupput, taakkuninnga GrønlandsBANKEN A/S-mi piginneqataassutinik
11.551-nik pisiortornermi atorneqarsimallutik, sinneruttullu 6,0 mio. koruunit aningaaserivimmi GrønlandsBANKEN A/S-mi uninngatinneqarlutik.
Anguniarneqarpoq 2019 – 2020 naatsorsuuteqarfimmi katillugit akuersissutigineqassasut 5,5 mio. koruunit,
kisianni isertitaqannginnissamik paasitinneqaratta akuersissutit katillugit 3,9 mio. koruuninit annertusserneqarlutik.
NunaFonden-ip akuersissutini annertunerusumik aallaveqartittarpai aningaasaateqarfik aningaasaateqarfiummat niuertuunngitsoq, siunertaallunilu Nunatsinni tamanut pitsaasuliornernut aamma ajunngitsuliornernut tapiisarnissaq.
Naatsorsuuteqarfimmi aggersumi 2020 – 2021-mi akuersissuteqarnissaq:
Covid-19-mik ajornartorsiuteqarneq sivitsorsarsinnaammat naatsorsuuteqarfimmi aggersumi, 2020 – 2021-mi,
akuersissuteqarnissaq annertussuserneqarpoq 4,0 mio. koruuninut.
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GrønlandsBANKEN A/S naatsorsuuteqarfimmini tulliuttumi sinneqartoorutiminik agguaaniarluni aalajangiissagaluarpat periarfissaassaassaaq naatsorsuuteqarfimmi tulliuttumik akuersissutissat 4,0 mio. koruuninut annertussusikkat qaavatigut suli 2,0 mio. koruunit akuersissutaasinnaasut, taamaalilluni naatsorsuuteqarfimmi
aggersumi, 2020 – 2021-mi, katillugit akuersissutaassasut 6,0 mio. koruunit.
Aningaasaateqarfimmut ajornakusoorpoq naatsorsuuteqarfimmi aggersumi qanq isertitaqarnissaq, nunarsuarmimi tamarmi aningaasaqarniarnermut peqataasoq nalunartup, covid-19-ip, nalunartimmagu aningaasaqarniarnikkut ineriartornerup qanoq ingerlanissaa taqamoorniarnissaa nalunartoqartimmagu.
Aningaasaqarniarnerup ineriartornera
Aningaasaateqarfik naatsorsuuteqarfimmi 2019 – 2020-mi akuersissutit sioqqullugit amigartoornermik 2.623
t.kr.-ninik pilersitsisimavoq, naatsorsuuteqarfik kingullermut naleqqiullugu 5.607 t.kr.-ninik sinneqartoorfiusimasoq. Taaneqareersutut naatsorsuuteqarfimmi uani GrønlandsBANKEN sinneqartoorutinik agguaasimanngilaq.
Ulluinnarni ingerlatsineq pigisat appariartortumik nalilersorneqarnerisigut piginneqataassutit pituttugaanngitsut uninngatitat 682 t.kr.-ninik milleriarsimapput (naatsorsuuteqarfimmi kingullermi = 750 t.kr.-ninik milleriarsimallutik).
Ingerlatsinermut aningaasartuutit annertussuseqarput 1.944 t.kr.-ninik, naatsorsuuteqarfimmi kingullermi 1.864
t.kr.-niusimallutik.
Aningaasat tigoriaannaat periarfissaasut
Aningaasaateqarfiup missingersuutaani ukiut tamaasa patajaallisaatitut illikartinneqartarput 2 mio. kr. ”aningaasaqarniarnikkut ajornartorsiornermut katersat”-nut. Taakku katersat ”Pigisat periarfiussussat”-ni ersipput.
Siulersiuisut siunniuppaat pigisat periarfiussussat katillugit 20 mio. kr.-niussasut, ukiuni marlunni ingerlatsinermut atorneqarsinnaasut (ukiumut 2 mio. kr.) aamma akuersissutit (ukiumut 8 mio. kr.). GrønlandsBANKENip sinneqartoorutinik agguaasussaajunnaarnera innersuutigalugu aalajangiunneqarpoq naatsorsuuteqarfimmi
2019 – 2020-mi patajaallisaasoqassanngitsoq. Aningaasaqarniarnikkut ajornartorsiornermut ukiut ingerlanerini
katersat ulloq 31. maj 2020 aallaavigalugu suli 13 mio. kr.-niupput. GrønlandsBANKEN 2021-mi upernarpat
sinneqartoorutinik agguaassanngippat aningaasaateqarfiup ulluinnarni ingerlatsinera aamma akuersissuteqarnera ukiumi aggersumi aningaasaqarniarnikkut ajornartorsiornermut katersanit matussuserneqarumaarput.
Naatsorsuuteqarnerup naanerata kingorna pisut
Naatsorsuutini oqimaaqatigiissaanermiit ullumimut pissutsit ukiumut nalunaarummik allannguisinnaasunit
pisoqarimanngilaq.
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Hovedaktivitet
NunaFonden er en ikke-erhvervsdrivende fond.
Fondens formål er at besidde aktier i GrønlandsBANKEN A/S og at virke til gavn for erhvervsmæssige, almennyttige og velgørende formål i Grønland.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Den samlede bevillingssum for 2019 – 2020 var sat til 5,5 mio. kr. i forventning om et udbytte i dette regnskabsår svarende til udbyttet i forudgående regnskabsår på 7,5 mio. kr., svarende til 30,00 kr. pr. aktie.
Den 27. februar 2020 meddelte GrønlandsBANKEN A/S, at udbyttet bliver foreslået til generalforsamlingens
godkendelse på 30,00 kr. pr. aktie, svarende til 7,5 mio. kr. I marts 2020, inden generalforsamlingen fandt sted,
informerer GrønlandsBANKEN A/S, ved bankens direktion, i en pressemeddelelse, at bankens bestyrelse overfor generalforsamlingen indstiller, at der på grund af covid-19 krisen ikke udbetales udbytte. Den danske regering har overfor banker i Rigsfællesskabet henstillet, at man bør være tilbageholdende med at udbetale udbytte
af resultater af 2019 i 2020, hvad GrønlandsBANKEN A/S’s bestyrelse valgte at rette sig efter.
Fonden har siden 2013 - 2014 konsolideret sig, så fonden kan opretholde to normale uddelingsår i et par år på
hver 10 mio.kr. (inklusive administration) uden indtægter; fonden manglede 7 mio.kr. for at kunne opfylde
dette mål. Den samlede konsolidering nåede på 13 mio.kr., hvor 7 mio.kr. af konsolideringen blev anvendt til
at opkøbe 11.551 aktier i GrønlandsBANKEN A/S, og resterende 6 mio.kr. blev stående på konto i GrønlandsBANKEN A/S.
Målet var at bevilge samlet 5,5 mio. kr. i 2019 – 2020 regnskabet, men efter fonden blev informeret om manglende indtægter, blev den samlede bevilling til 3,9 mio. kr.
NunaFonden vurderer sin bevillinger hovedsagelig ud fra, at fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond, som har
til formål at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål i Grønland.
Bevillinger i det kommende regnskabsår, 2020 - 2021:
Set i lyset af, at covid-19 krisen risikerer at blive længerevarende blev den samlede bevilling for det kommende regnskabsår, 2020 – 2021, sat til 4 mio. kr.
Skulle GrønlandsBANKEN A/S beslutte sig til at udbetale udbytte i fondens kommende regnskabsår, vil det
være muligt for fonden at forhøje den samlede bevilling i kommende regnskabsår fra de 4 mio. kr. med yderligere 2 mio. kr., således den samlede bevillingssum i kommende regnskabsår, 2020 – 2021, bliver på 6 mio.kr.
Det er for fonden svært at komme med bud på forventet udbytte i det kommende regnskabsår, eftersom en
ukendt spiller i verdensøkonomien, covid-19, gør det mere end svært at komme med bud alene hvilende på
almindelige økonomiske udviklingstendenser.
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Økonomisk udvikling
Fonden har i 2019/2020 realiseret et underskud før bevillinger på 2.623 t.kr. mod et overskud året før på 5.607
t.kr. Udbyttet fra GrønlandsBANKEN er som nævnt ovenfor bortfaldet for dette regnskabsår.
Driften er belastet med en negativ kursregulering på beholdningen af frie aktier på 682 t.kr. (året før = minus
750 t.kr.).
Driftsomkostninger udgør 1.944 t.kr. mod 1.864 t.kr. året før.
Disponibel kapital
I fondens budget indgår der årligt en henlæggelse på 2 mio.kr. til en ”finansiel krise reserve”. Reserven indgår
i posten ”Disponibel egenkapital”. Det er bestyrelsens mål, at den disponible egenkapital minimum skal udgøre ca. 20 mio.kr. svarende til 2 års drift (2 mio.kr. årligt) og bevillinger (8 mio.kr. årligt). Henset til årets 0
udbytte fra GrønlandsBANKEN er det besluttet ikke at foretage henlæggelse for regnskabsåret 2019/20. Den
akkumulerede henlæggelse til reserven udgør således uændret 13 mio.kr. pr. 31.5.2020. Såfremt der ikke udbetales udbytte fra GrønlandsBANKEN i foråret 2021, vil fondens drift og bevilling for det kommende år blive
trukket på denne reserve.

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
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den for ikke-erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning og
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C samt de tilpasninger der følger af at årsregnskabet er aflagt for en fond.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Aktiver der er modtaget ved fondens stiftelse,
er indregnet til handelsværdier på stiftelsestidspunktet. Måling efter første indregning sker som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter udbytte af grundkapitalen (aktier i GrønlandsBANKEN A/S) samt renteindtægter af
bankindeståender.
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til lokaler, markedsføring, bestyrelse, personale og administration.
Skat
I henhold til den grønlandske indkomstskattelov er fonden ikke skattepligtig.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Anskaffelser under 25 t.kr. pr. enhed driftsføres i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi (børskurs)
på balancedagen. Beholdningen udgør aktiverne i fondens bundne kapital.
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. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier i GrønlandsBANKEN A/S, der
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis
Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i en bunden og disponibel del. Værdireguleringen af den bundne kapital føres direkte
på egenkapitalen som reservefond, idet denne kursregulering ikke danner grundlag for indtægter der kan udloddes. Årets resultat anvendes forlods til bevillinger og eventuel konsolidering, og restbeløbet overføres til
den disponible egenkapital.
Skyldige bevillinger
Bevillinger indregnes i årsrapporten, når bestyrelsen har godkendt bevillingen og tilsagnet er kommet til modtagerens kendskab.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2019/2020

Note
____
Udbytte, GrønlandsBANKEN A/S

2019/2020
kr.
___________
0

Kursregulering af frie aktier i GrønlandsBANKEN A/S

(681.509)

2018/2019
t.kr.
_______
7.547
(751)

Andre finansielle indtægter

1.879
___________

1
_______

Finansielle poster

(679.630)
___________

6.797
_______

Lokaleomkostninger

1

(28.935)

(46)

Markedsføringsomkostninger

2

(512)

(10)

Bestyrelsesomkostninger

3

(587.592)

(458)

Personaleomkostninger

4

(823.720)

(844)

Administrationsomkostninger

5

(470.095)

(484)

Af- og nedskrivninger

(32.806)
___________

(22)
_______

Driftsomkostninger

(1.943.660)
___________

(1.864)
_______

Årets resultat

(2.623.290)
___________

4.933
_______

(2.623.290)

4.933

Forslag til resultatdisponering
Årets resultat
Tilbageførte bevillinger fra tidligere år

230.411

171

Disponibel egenkapital fra tidligere år

19.449.255
___________

21.022
_______

I alt til disposition

17.056.376
___________

26.126
_______

3.900.326

6.677

13.156.050
___________

19.449
_______

17.056.376
___________

26.126
_______

Der disponeres således:
Årets bevillinger
Overført til disponibel egenkapital
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Balance pr. 31.05.2020

Note
____

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

6

119.040.000
___________

133.200
_______

Finansielle anlægsaktiver

119.040.000
___________

133.200
_______

Bundne aktiver

119.040.000
___________

133.200
_______

76.154
___________

109
_______

76.154
___________

109
_______

12.000

12

Periodeafgrænsningsposter

57.668
___________

223
_______

Tilgodehavender

69.668
___________

235
_______

5.729.296
___________

6.411
_______

Likvide beholdninger

7.770.211
___________

15.112
_______

Disponible aktiver

13.645.329
___________

21.867
_______

Aktiver

132.685.329
___________

155.067
_______

Værdipapirer

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

7

Materielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender

Andre værdipapirer og kapitalandele

8
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Balance pr. 310.5.2020

Note
____

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

9

50.400.000

50.400

Reservefond (kursregulering af grundkapital)

10

68.640.000

82.800

Disponibel egenkapital

11

13.156.050
___________

19.449
_______

132.196.050
___________

152.649
_______

355.024

2.280

66.562

88

67.693
___________

50
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

489.279
___________

2.418
_______

Gældsforpligtelser

489.279
___________

2.418
_______

Passiver

132.685.329
___________

155.067
_______

Grundkapital

Egenkapital
Skyldige bevillinger

12

Leverandørgæld
Anden gæld

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

13

14
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Noter
2019/2020
kr.
___________

2018/2019
t.kr.
_______

1. Lokaleomkostninger
Husleje og forbrug

2.535

5

0

5

26.400
___________

36
_______

28.935
___________

46
_______

0

5

512
___________

5
_______

512
___________

10
_______

Bestyrelseshonorar

270.000

270

Rejser og ophold

220.533

135

Dagpenge

12.754

13

Mødeudgifter

10.305

6

74.000
___________

34
_______

587.592
___________

458
_______

Gage og ferietillæg, administrator og timelønnet personale

576.389
___________

590
_______

Pensionsbidrag

84.240
___________

84
_______

Andre sociale omkostninger

163.091
___________

170
_______

Personaleomkostninger i alt

823.720
___________

844
_______

Reparation og vedligeholdelse
Opmagasinering

2. Markedsføringsomkostninger
Repræsentation
Gaver og blomster

3. Bestyrelsesomkostninger

Diverse bestyrelsesomkostninger

4. Personaleomkostninger

17

NunaFonden

Noter
2019/2020
kr.
___________

2018/2019
t.kr.
_______

5. Administrationsomkostninger
Telefon, datatrafik og hosting

40.724

29

Kontorartikler

25.296

28

5.179

16

21.515

21

4.240

0

31.118

36

106.751

89

4.136

12

Revision og regnskabsassistance

62.000

60

Rådgivning, budgetassistance mv.

64.775

47

Bogføringsassistance

60.000

60

IT-konsulent, software og hjemmeside

38.556

47

3.976

8

1.829
___________

31
_______

470.095
___________

484
_______

Porto og gebyrer
Abonnementer, kontingenter og faglitteratur
Forsikringer
Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar
Rejser og opholdsudgifter
Dagpenge

Kørsel og taxa
Diverse
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Kostpris 01.06.2019

50.400.000
___________

50.400
_______

Kostpris 31.5.2020

50.400.000
___________

50.400
_______

82.800.000

98.400

0

0

6. Værdipapirer

Opskrivninger 01.06.2019
Årets opskrivninger
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger

(14.160.000)
___________

(15.600)
_______

Nettoopskrivninger 31.5.2020

68.640.000
___________

82.800
_______

Regnskabsmæssig værdi 31.5.2020

119.040.000
___________

133.200
_______

Værdipapirer omfatter 240.000 aktier i GrønlandsBANKEN A/S, som udgør den bundne kapital
i fonden. Ejerandelen svarer til 13,33% af aktiekapitalen i GrønlandsBANKEN A/S.
Beholdningen er indregnet til officiel børskurs pr. 31.05.2020 på 496 kr. pr. aktie (31.5.2019: 555 kr.).

kr.
___________

7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 01.06.2019

295.330
___________

Kostpris 31.05.2020

295.330
___________

Afskrivninger 01.06.2019

(186.370)

Årets afskrivninger

(32.806)
___________

Afskrivninger 31.05.2020

(219.176)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.05.2020

76.154
___________
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Kostpris 01.06.2019

7.035.616
___________

7.036
_______

Kostpris 31.05.2020

7.035.616
___________

7.036
_______

8. Andre værdipapirer og kapitalandele

Nedskrivninger 01.06.2019

(624.811)

Årets opskrivninger

126

0

0

Årets nedskrivninger

(681.509)
___________

(751)
_______

Nettonedskrivninger 31.05.2020

(1.306.320)
___________

(625)
_______

Regnskabsmæssig værdi 31.05.2020

5.729.296
___________

6.411
_______

Værdipapirer omfatter 11.551 aktier i GrønlandsBANKEN A/S, i frit depot.
Ejerandelen svarer til 0,64% af aktiekapitalen i GrønlandsBANKEN A/S.
Beholdningen er indregnet til officiel børskurs pr. 31.05.2020 på 496 kr. pr. aktie (31.5.2019: 555 kr.).

9. Grundkapital
Fondens grundkapital består af nom. 24.000.000 kr. i aktier i GrønlandsBANKEN A/S, hvoraf
Grønlands Hjemmestyre (nu Grønlands Selvstyre) har indskudt aktier på nom. 20.000.000 kr. og
BG Fonden aktier på nom. 4.000.000 kr.

10. Reservefond (kursregulering af grundkapital)
Saldo 01.06.2019

82.800.000

98.400

Kursregulering af aktier

(14.160.000)
___________

(15.600)
_______

Reservefond 31.05.2020

68.640.000
___________

82.800
_______

Der henvises til omtale i note 6.
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Saldo 01.06.2019

19.449.255

21.022

Årets resultat før bevillinger

(2.623.290)

4.933

11. Disponibel egenkapital

Tilbageførte bevillinger fra tidligere år

230.411

171

Årets bevillinger

(3.900.326)
___________

(6.677)
_______

Disponibel egenkapital 31.05.2020

13.156.050
___________

19.449
_______

Rest vedrørende 2016/17

0

100

Rest vedrørende 2017/18

0

107

Rest vedrørende 2018/19

0

2.073

Rest vedrørende 2019/20

355.024
___________

0
_______

355.024
___________

2.280
_______

12. Skyldige bevillinger

13. Anden gæld
Skyldig A-skat og AMA mv.

0

(18)

Skyldig pensionsbidrag

2.380

2

Skyldige feriepenge mv.

3.313

4

62.000
___________

62
_______

67.693
___________

50
_______

Feriepengeforpligtelse, funktionær

14. Pantsætninger, eventualforpligtelser mv.
Fonden har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser eller pantsat aktiver.
Der påhviler ikke fonden eventualforpligtelser.

