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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Ivalo & Minik Fonden.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke-erhvervsdrivende fonde
gældende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Nuuk, den 15. marts 2017
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Ivalo & Minik Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond.
Fondens formål er
•

at yde økonomisk støtte til personer, som er berettiget til at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte eller
har boet i Grønland i minimum 5 år inden for de forudgående 10 år, og som agter at tage en
videregående uddannelse eller efteruddannelsesforløb af kortere varighed uden for Grønland, og

•

at opbygge en videnbank om mulighederne for videreuddannelse uden for Grønland.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fonden har i 5. regnskabsår 2016 realiseret et overskud på 405 t.kr. før uddeling af legater (2015: 392 t.kr.).
Fonden har modtaget 107 t.kr. i driftstilskud og 100 t.kr. til legatuddelinger fra Nuna Fonden samt 3 x 100 t.kr.
i bidrag til legatuddelinger fra Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S samt Grønlandsbankens Erhvervsfond.
Legater
Der er i året sket uddelinger af 4 legater i henhold til fundatsen. Der er uddelt 387 t.kr. Den disponible egenkapital udgør herefter 252 t.kr.
For det kommende regnskabsår forventes det foreløbig, at der modtages i alt 400 t.kr. i bidrag til legatuddelinger fra Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, Grønlandsbankens Erhvervsfond samt NunaFonden. Der
er indgået aftale med disse virksomheder og fonde om bidrag i perioden 2015-2017.
Herudover forventes det, at der modtages et bidrag på 175 t.kr. til Fondens drift og administration fra NunaFonden

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 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 årsrapporten er aflagt for en fond.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før.

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 årsrapporten
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
Fonds- og virksomhedsbidrag
Modtagne fonds- og virksomhedsbidrag indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter afkast af grundkapitalen samt renteindtægter af disponible bankindeståender.
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til lokaler, markedsføring og administration.
Skat
Fonden er ikke skattepligtig i henhold til den grønlandske indkomstskattelov.
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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.
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.
Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i en bunden og disponibel del. Værdireguleringer af den bundne kapital føres direkte
på egenkapitalen som reservefond, idet denne værdiregulering ikke danner grundlag for indtægter der kan udloddes. Årets resultat anvendes forlods til legatuddelinger, bevillinger og eventuel konsolidering, og restbeløbet overføres til den disponible egenkapital.
Skyldige legater
Legater indregnes i årsrapporten, når bestyrelsen har godkendt legatet 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 2016

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Fondsbidrag

207.000

207

Virksomhedsbidrag

300.000

300

Finansielle indtægter

1.201
___________

3
_______

Indtægter

508.201
___________

510
_______

Note
____

Markedsføringsomkostninger

1

(18.161)

(21)

Administrationsomkostninger

2

(85.018)
___________

(97)
_______

Driftsomkostninger

(103.179)
___________

(118)
_______

Årets resultat

405.022
___________

392
_______

405.022

392

Disponibel egenkapital fra tidligere år

233.619
___________

800
_______

I alt til disposition

638.641
___________

1.192
_______

386.976

958

251.665
___________

234
_______

638.641
___________

1.192
_______

Forslag til resultatdisponering
Årets resultat

Der disponeres således:
Årets uddelte legater
Overført til disponibel egenkapital
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Balance pr. 31.12.2016

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Likvide beholdninger

300.000
___________

300
_______

Finansielle anlægsaktiver

300.000
___________

300
_______

Bundne aktiver

300.000
___________

300
_______

Andre tilgodehavender

0
___________

2
_______

Tilgodehavender

0
___________

2
_______

Likvide beholdninger

821.800
___________

555
_______

Disponible aktiver

821.800
___________

557
_______

Aktiver

1.121.800
___________

857
_______

Note
____
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Balance pr. 31.12.2016

Note
____

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Grundkapital

3

300.000

300

Disponibel egenkapital

4

251.665
___________

234
_______

551.665
___________

534
_______

Skyldige legater

516.985

282

Leverandørgæld

41.500

41

Periodiserede bidrag

11.650
___________

0
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

570.135
___________

323
_______

Gældsforpligtelser

570.135
___________

323
_______

Passiver

1.121.800
___________

857
_______

Egenkapital

Pantsætninger, eventualforpligtelser mv.

5
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

18.161
___________

21
_______

18.161
___________

21
_______

Administrationshonorar mv.

59.500

67

Telefon, datatrafik og hosting

1.663

8

Porto og gebyrer

1.250

0

800

0

1.005

1

20.500

20

300
___________

1
_______

85.018
___________

97
_______

Saldo 01.01.2016

233.619

800

Årets resultat før uddelte legater

405.022

392

1. Markedsføringsomkostninger
Annoncer og reklamer

2. Administrationsomkostninger

Småanskaffelser, IT udstyr mv.
Oversættelser
Revision og regnskabsassistance
IT-konsulent, IT-drift og hjemmeside

3. Grundkapital
Fondens grundkapital består af 300.000 kr. kontant indskudt af NunaFonden.

4. Disponibel egenkapital

Årets uddelte legater

(386.976)
___________

(958)
_______

Disponibel egenkapital 31.12.2016

251.665
___________

234
_______

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

