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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Ivalo & Minik Fonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ivalo & Minik Fonden for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven og gældende lovgivning for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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
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 7. regnskabsår 2018 realiseret et overskud på 546 t.kr. før uddeling af legater (2017: 384 t.kr.).
Fonden har modtaget 105 t.kr. i driftstilskud og 245 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 6 legater i henhold til fundatsen (2017: 8 legater). Der er uddelt 534 t.kr. (2017:
585 t.kr.). Den disponible egenkapital udgør herefter 62 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 2018-2020.
Herudover forventes det, at der modtages et bidrag på 150 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
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 2018

2018
kr.
___________

2017
t.kr.
_______

Fondsbidrag

350.000

212

Virksomhedsbidrag

300.000

300

Finansielle indtægter

546
___________

1
_______

Indtægter

650.546
___________

513
_______

Note
____

Markedsføringsomkostninger

1

(13.342)

(19)

Administrationsomkostninger

2

(91.200)
___________

(110)
_______

Driftsomkostninger

(104.542)
___________

(129)
_______

Årets resultat

546.004
___________

384
_______

546.004

384

Disponibel egenkapital fra tidligere år

50.206
___________

251
_______

I alt til disposition

596.210
___________

635
_______

533.752

585

62.458
___________

50
_______

596.210
___________

635
_______

Forslag til resultatdisponering
Årets resultat

Der disponeres således:
Årets uddelte legater
Overført til disponibel egenkapital
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Balance pr. 31.12.2018

2018
kr.
___________

2017
t.kr.
_______

Likvide beholdninger

300.000
___________

300
_______

Finansielle anlægsaktiver

300.000
___________

300
_______

Bundne aktiver

300.000
___________

300
_______

Likvide beholdninger

214.843
___________

306
_______

Disponible aktiver

214.843
___________

306
_______

Aktiver

514.843
___________

606
_______

Note
____
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Balance pr. 31.12.2018

Note
____

2018
kr.
___________

2017
t.kr.
_______

Grundkapital

3

300.000

300

Disponibel egenkapital

4

62.458
___________

50
_______

362.458
___________

350
_______

Skyldige legater

129.385

159

Leverandørgæld

23.000

22

Forudbetalte bidrag

0
___________

75
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

152.385
___________

256
_______

Gældsforpligtelser

152.385
___________

256
_______

Passiver

514.843
___________

606
_______

Egenkapital

Pantsætninger, eventualforpligtelser mv.

5
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Noter
2018
kr.
___________

2017
t.kr.
_______

13.342
___________

19
_______

13.342
___________

19
_______

Administrationshonorar mv.

65.100

74

Telefon, datatrafik og hosting

1.435

2

Porto og gebyrer

1.151

1

0

8

432

3

23.000

22

82
___________

0
_______

91.200
___________

110
_______

50.206

251

546.004

384

1. Markedsføringsomkostninger
Annoncer og reklamer

2. Administrationsomkostninger

Småanskaffelser, IT udstyr mv.
Oversættelser
Revision og regnskabsassistance
Diverse

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

4. Disponibel egenkapital
Saldo 01.01.2018
Årets resultat før uddelte legater
Årets uddelte legater

(533.752)
___________

(585)
_______

Disponibel egenkapital 31.12.2018

62.458
___________

50
_______

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

