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

Den selvejende institution Elite Sport
Greenland

Årsrapport 2017

Godkendt på repræsentantskabsmøde, den

Dirigent

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

/

-2018

Penneo dokumentnøgle: WINZK-I5F5W-Q5CIX-IUWWJ-EMNAC-SHDK1

CVR-nr. 17 04 23 94

Den selvejende institution Elite Sport Greenland

Indholdsfortegnelse

Institutionsoplysninger

1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Ledelsesberetning

6

Anvendt regnskabspraksis

11

Resultatopgørelse for 2017

14

Balance pr. 31.12.2017

15

Noter

17

Penneo dokumentnøgle: WINZK-I5F5W-Q5CIX-IUWWJ-EMNAC-SHDK1

Side
____

Den selvejende institution Elite Sport Greenland

1

Institutionsoplysninger
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Den selvejende institution Elite Sport Greenland.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger til institutionens
forhold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabs-

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantsskabets godkendelse.
Nuuk, den 31. oktober 2018

Bestyrelse

Malik Hegelund Olsen
formand

Nikolaj Christoffersen

Inooraq Brandt

Peter Rex

Naaja Nathanielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Elite Sport Greenland
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Elite Sport Greenland for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven med visse tilpasninger til institutionens forhold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 -

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 institutionen 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 institutionens 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 institutionen, 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.

Penneo dokumentnøgle: WINZK-I5F5W-Q5CIX-IUWWJ-EMNAC-SHDK1

31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den selvejende institution Elite Sport Greenland

4

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 institutionens 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 institutionens 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 institutionen 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.
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.

Penneo dokumentnøgle: WINZK-I5F5W-Q5CIX-IUWWJ-EMNAC-SHDK1

•

Den selvejende institution Elite Sport Greenland

5

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Nuuk, den 31.10.2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bo Colbe Nielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24634
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Elite Sport Greenland har til formål at fremme internationaliseringen af grønlandsk idræt, især med henblik på
deltagelse i international eliteidræt.
Elite Sport Greenland forvalter de midler, der stilles til dets rådighed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet for 2017 er et underskud på 2.217 t.kr. (2016: 713 t.kr.), hvilket betyder, at der er anvendt midler fra
tidligere års opsparede overskud. Dette er i tråd med institutionens strategi om, at pengene skal ud og arbejde

Administration
Efter mange år hos ESG valgte Tupaarnaq Kreutzmann at opsige sin stilling for at flytte til Sydgrønland. I
hendes sted er Muusaarannguaq Ostermann-Søholm blevet ansat. Muusa har en bachelorgrad i Sports Management og har tidligere spillet på herrelandsholdet i håndbold. Derudover opsagde Kim Holflod sin stilling for
at flytte til Danmark. Kim var ansat i en stilling delt mellem GIF og ESG. I hans sted er Christina Tønder Bell
blevet ansat. Christina er kandidat i sociologi.
Alle medarbejdere der varetager arbejde for ESG indgår i administrationsaftalen med GIF.
Bestyrelsen
Der blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i november 2017, hvor Malik Hegelund Olsen blev genvalgt
som formand. Desuden blev Naaja Nathanielsen udpeget som nyt bestyrelsesmedlem på vegne af Grønland
Idrætsforbund og Katja Vahl blev udpeget som nyt bestyrelsesmedlem på vegne af sponsorerne.
Bestyrelsen består nu af:
• Malik Hegelund Olsen (Udpeget af selvstyret)
• Nikolaj Christoffersen (Udpeget af sponsorerne)
• Inooraq Brandt (Udpeget af Grønland Idrætsforbund)
• Katja Vahl (Udpeget af sponsorerne)
• Naaja Nathanielsen (Udpeget af Grønlands Idrætsforbund)
Støtte
Elitestøtte
I 2017 blev der uddelt elitestøtte til Nuunu Chemnitz Berthelsen, Laila Salling, Martin Møller (individuel
sport) samt til GHF og KAK/GBU (holdsport).
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Ledelsesberetning
Nuunu Chemnitz Berthelsen
I sæsonen 2017/2018 overgik Nuunu fra talentstøtte til elitestøtte og hun begyndte bl. a. at løbe FIS-løb. Igennem FIS-løbene opnåede hun en placering på ranglisten som var tæt på at give hende kvalifikation til OL i
2018. Nuunu er stadig ung og har potentiale for stadig at udvikle sin sportskarriere. Samtidigt modtog hun i
sæsonen 2017 mentaltræning hvilket yderligere bidrager hende til at ruste sig i den internationale konkurrence.
Laila Salling
Lailas mål for sæsonen 2017/2018 var deltagelse ved OL 2018 i Sydkorea. For at kvalificere sig kræves en
bestemt placering på FIS-ranglisten. Laila deltog derfor i samtlige World Cups og trænede om sommeren i
Laila kvalificerede sig til OL på wild card.
Martin Møller
ESG indgik i 2015 en flerårig kontrakt med Martin Møller om kontinuerlig støtte såfremt han opnåede de ønskede resultater og konstant forbedrede sig. Kulminationen på kontrakten og samarbejdet var OL-deltagelse i
Sydkorea i 2018.
GHF
ESG støttede i 2017 GHF’s opbygning af herrelandsholdets form op til PanAm i 2018. Da PanAm kommer il
at foregå på hjemmebane i Nuuk har holdet en stor chance for at opnå en placering ved PanAm der kvalificerer
dem til VM, der afholdes i 2019. Støtten til GHF gik i 2017 derfor til herrelandsholdet.
KAK/GBU:
ESG indgik i 2017 en samarbejdsaftale med KAK (daværende GBU) som løber til og med 2020, som primært
koncentrerer sig om udviklingen af futsal i Grønland. Aftalen har 3 fokusområder: kompetenceudvikling, talentudvikling og elitesatsning. I 2017 var fokus på at udvikle en talentmasse for ungdomslandsholdene og en
top 100 placering i ConiFA. GBU har lagt fokus på at deltage i højt rangerede turneringer såsom Nordic Cup.
Talentstøtte
I 2017 blev der uddelt talentstøtte til Bjarne Hansen, Ukaleq Slettemark og Qooqu C. Berthelsen.
Bjarne Hansen
Bjarne Hansen har udviklet sig til atlet indenfor langrend og er ifølge landstræneren landets største langrendstalent. Bjarne var med i European Youth Olympic Festival, også kaldes ungdoms-OL i Tyrkiet februar 2017.
Derudover deltog han i 2017 i forskellige løb i Sverige, bla. som forberedelse til ungdoms-OL.
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Ledelsesberetning
Ukaleq Slettemark
Ukaleq Slettemark har hurtigt udviklet sig til at være en stærk skiløber og hendes fokus på skiskydning er en
klog satsning. I efteråret 2017 flyttede hun på skigymnasium i Geilo i Norge for at dedikere sig fult ud til sin
sport, og hun har deltaget i og vundet flere løb i sæsonen – både i Norge og til Junior VM
Qooqu C. Berthelsen
Qooqu har vundet både Grønlandsmesterksaberne og Danmarksmesterskaberne flere gange og har et stort potentiale. Han arbejder hårdt for at opnå sine mål og har indstillet sit liv efter sin sport. I sæsonen 2018/219 skal
Qoqqu begynde at løbe FIS-løb og det er her han for alvor bliver til en eliteatlet og hans talent og arbejde skal

Projektstøtte
I 2017 uddelte ESG støtte til 3 projekter: Bag jump (Snowboard og freestyle), NORCA deltagelse for kvindelandsholdet i håndbold samt til afholdelse af Panamarikasnke mesterskaber i Nuuk i 2018.
Bag jump
Snowball og freestyleudvalget fik tilskud til indkøb af såkaldte ”bag jumps”, som er meget store luftpuder, der
kan pustes op og bruges som landing, når der øves hop og air style på skibakkerne. Det giver udøverne mulighed for at afprøve flere og større nye tricks samt er med til at udvikle alternes balanceevner.
Der blev udvalgt 3 lokationer på baggrund af deres aktivitetsniveau i byerne samt hvorvidt de har deltagere
med til GM. De tre byer er Sisimiut, Tasiilaq og Nuuk
NORCA
I 2017 deltog kvindelandsholdet i håndbold i NORCA turneringen, som er en kvalifikationsturnering til de
Panamerikanske Mesterskaber. Det lykkedes dog ikke landsholdet at kvalificere sig til PanAm, der blev afholdt samme år.
PanAm
I 2016 blev det besluttet at bidrage til GHF’s afholdelse af Panamerikanske mesterskaber i Nuuk i 2018 såfremt turneringen blev til noget. I 2017 blev det tydeligt at turneringen ville blive gennemført i Nuuk. Det er
første gang et internationalt stævne med så højt internationalt niveau afholdes i Grønland og ESG har derfor
stor interesse i at støtte projektet med henblik på at udvikle elitesporten i Grønland og give andre forbund lyst
til at afholde internationaler turneringer.
Støtte til sportsambassadører
I 2017 blev der uddelt sportsambassadørstøtte 2 gange.
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Ledelsesberetning
Laila Salling
Laila Salling konkurrerer i freestyle-ski disciplen half pipe, og har det store mål som er OL i Sydkorea.
Laila deltog ved World Cups 5 gange samt VM i 2017, som også gælder som kvalifikationer til OL i forhold til
internationale OL-krav. Laila har klaret internationale OL krav i 2017, og kom med til OL på wildcard.
Daniel Platou
Daniel Platou er talentudøver i Taekwon-Do og er en del af landsholdet. Daniel Platou deltog ved Europa Mesterskabet

2017

i

Liverpool

som

udøver

fra

Greenland

Taekwon-do

Federation

landsholdet.

Kommunalt udviklingsprojekt
Som opfølgning på konferencen ”Fremtidens idræt i Grønland” der blev afholdt i 2016 er ESG gået sammen
med GIF om at arrangere en række seminarer rundt omkring i landets kommuner. Seminarerne sætter fokus på
idrætsfaciliteter i kommunerne og arrangere i samarbejde med kommunen. Seminarerne blander workshops og
oplæg så der både er inspiration udefra og mulighed for at arbejde med konkrete projekter i kommunen. I 2017
blev der afholdt seminarer i Sisimiut og Qaqortoq.
Talentsamling
I 2017 afholdt ESG talentsamling i Danmark møntet på de elever, der går på idrætsefterskole i Danmark. Formålet med talentsamlingen er at skabe et netværk blandt eleverne samt netværk mellem talenter og eliteatleter i
Danmark. Netværket skal være med til at reducere frafald og følelsen af ensomhed blandt unge efterskoleelever.
Landstrænersamlinger
I maj 2017 afholdt Elite Sport Greenland landstrænersamling i Nuuk, som er den anden landstrænersamling.
Formålet med dette er at skabe og udvikle Den Grønlandske Talentudviklingsmodel i et fagligt samspil mellem
eksterne konsulenter, landstrænere og ESG.
Samlingen forløb efter hensigten med fokus på italesættelse af muligheder og udfordringer og skabelsen af
fundamentet for det videre arbejde.
Aktiviteter
Mini-OL & Roadshows
ESG deltager i GIFs ture rundt i landet, hvor der afholdes træner- og bestyrelseskurser. I den forbindelse afholder ESG ”roadshow” på skolerne hvor der snakkes sport og sund livsstil og for de større klasser fortælles
om GUX idrætslinje. Der afholdes også MINI-OL i hallerne, hvor børn i alle aldre deltager i forskellige bevægelsesaktiviteter. I 2017 blev der afholdt MINI OL og roadshow i Upernavik, Qaanaaq, Qeqertarsuaq, Qaqortoq og Narsaq.
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Ledelsesberetning
GUX
Elite Sport Greenland fortsatte i 2017 sit udviklingsarbejde med at integrere landets idrætstalenter i uddannelsestilbuddet GUX Nuuk. I august 2017 startede tredje hold/klasse på en sportslig studieretning. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2018 og 2019, hvoraf sidste år markerer afslutningen af første projektperiode.
Følgende idrætsgrene er i 2017 repræsenteret ved GUX’ idrætslinje: Fodbold, håndbold, badminton, taekwondo og skilinjen (langrend, alpin og snowboard). 6 trænere er tilknyttet.
Øvrige aktiviteter
Håndboldlandsholdet/damer serverede grillpølser, der var kurrebræt og gratis liftkort til alle sponsorer.
Elite Sport Greenland deltog også i 2017 i Maligassiuisut showet som afholdes i samarbejde med Grønlands
Idrætsforbund og Departementet for Sundhed. ESG overrakte prisen for Årets Idrætspræstation til Akutaaneq
Kreutzmann.

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 årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
visse tilpasninger til institutionens forholds forhold.
Årsrapporten 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 institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 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
Sponsorbidrag og tilskud
Sponsorbidrag indregnes fordelt over perioden som bidraget vedrører i henhold til sponsorkontrakterne.
Tilskud fra tipsmidlerne og øvrige tilskud indregnes fordelt over den periode, som tilskuddet vedrører.
Tilskud øremærket til dækning af tabt arbejdsfortjeneste indregnes med den andel, der er forbrugt i året. Overskydende tilskud i året hensættes til senere forbrug.
Støtte til forbund, elitestøtte, talentstøtte, idrætslinje og anden støtte
Støtte bevilget til forbund, idrætsudøvere, kursister m.v. indregnes fordelt over den periode, som støtten vedrører.
Øvrige aktivitetsomkostninger
Øvrige aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger til sponsoraktiviteter, radioudsendelser, markedsføring,
beklædning, repræsentation mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrationsaftale, kontorhold, edb, bogføringsassistance, revision, advokat, forsikring, rejser mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til institutionens personale.
Finansielle poster
vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.
Skat
Institutionen er ikke omfattet af skattepligt jævnfør indkomstskattelovens § 3 stk. 1 nr. 6.

Balancen
Varebeholdninger
Varebeholdninger består af sportsudstyr til fremtidig anvendelse på idrætslinjen. Udstyret måles til kostpris.
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 omsætningssaktiver omfatter børsnoterede aktier, obligationer, investeringsinstitutionsbeviser mv., der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Forudmodtaget tilskud til tabt arbejdsfortjeneste
Forudmodtaget tilskud til tabt arbejdsfortjeneste omfatter ej forbrugte tilskud øremærket til tabt arbejdsfortjeneste til anvendelse i kommende år. Tilskuddene måles til nominel værdi.
Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
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Anvendt regnskabspraksis
Modtaget sponsorbidrag vedrørende kommende regnskabsår
Modtaget sponsorbidrag vedrørende kommende regnskabsår omfatter modtaget sponsorbidrag, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Sponsorbidragene måles til kostpris.
Omregning af fremmed valuta
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Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
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Sponsorbidrag og tilskud

Note
____

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

1

3.570.604
___________

3.529
_______

3.570.604
___________

3.529
_______

Indtægter
Støtte Elitehold

2

(1.526.000)

(620)

Projektstøtte

3

(1.782.056)

(1.160)

Elitestøtte

4

(438.333)

(193)

Talentstøtte

5

(123.824)

(184)

Idrætslinjen

6

(500.726)

(484)

Sportsambassadører

7

(58.900)

Anden støtte

8

(52.800)

(131)

Øvrige aktivitetsomkostninger

9

(878.139)

(1.126)

Administrationsomkostninger

10

(469.722)

(395)

Personaleomkostninger

11

(11.975)
___________

(7)
_______

(5.842.475)
___________

(4.300)
_______

(2.271.871)

(771)

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Andre finansielle indtægter

12

Andre finansielle omkostninger

13

Årets resultat

55.880

0

61

(1.018)
___________

(3)
_______

(2.217.009)
___________

(713)
_______

(2.217.009)
___________

(713)
_______

(2.217.009)
___________

(713)
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

Penneo dokumentnøgle: WINZK-I5F5W-Q5CIX-IUWWJ-EMNAC-SHDK1

Resultatopgørelse for 2017
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2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Varebeholdninger

3.397
___________

3
_______

Varebeholdninger

3.397
___________

3
_______

0

6

Periodeafgrænsningsposter

93.529
___________

38
_______

Tilgodehavender

93.529
___________

44
_______

Note
____

Andre tilgodehavender

Andre værdipapirer og kapitalandele

14

2.201.005
___________

2.198
_______

Likvide beholdninger

15

3.242.969
___________

4.232
_______

Omsætningsaktiver

5.540.900
___________

6.477
_______

Aktiver

5.540.900
___________

6.477
_______
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Balance pr. 31.12.2017
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Note
____

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

16

3.297.520
___________

5.515
_______

Forudmodtaget tilskud til tabt arbejdsfortjeneste

843.330

646

Leverandørgæld

160.187

52

1.145.113

149

Modtaget sponsorbidrag vedr. kommende regnskabsår

94.750
___________

115
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

2.243.380
___________

962
_______

Gældsforpligtelser

2.243.380
___________

962
_______

Passiver

5.540.900
___________

6.477
_______

Egenkapital

Anden gæld

Øvrige noter

17

18-19

Penneo dokumentnøgle: WINZK-I5F5W-Q5CIX-IUWWJ-EMNAC-SHDK1

Balance pr. 31.12.2017
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

NunaFonden

0

125

GrønlandsBanken A/S

0

83

144.804

104

0
___________

63
_______

144.804
___________

375
_______

3.067.000
___________

2.717
_______

3.067.000
___________

2.717
_______

Tilskud fra Grønlands Selvstyre

306.000

306

Tilskud fra Grønlands Selvstyre vedr. tabt arbejdsfortjeneste

250.000

250

1. Sponsorbidrag og tilskud

Tele Greenland A/S
Air Greenland A/S

Tipsmidler
Tildelt fra Tipsmidlerne

Grønlands Selvstyre

Ej forbrugt i året, hensat til senere brug

(197.200)
___________

(119)
_______

358.800
___________

437
_______

3.570.604
___________

3.529
_______

726.000

620

800.000
___________

0
_______

1.526.000
___________

620
_______

Snowboard og freestyle udvalg

582.056

0

Projektstøtte NORCA

200.000

0

0

760

1.000.000

300

0
___________

100
_______

1.782.056
___________

1.160
_______

2. Støtte Elitehold
Grønlands Håndbold Forbund
Grønlands Boldspil Union

3. Projektstøtte

Grønlands Boldspil Union
Grønlands Håndbold Forbund
Grønlands Badminton Forbund
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Sponsorbidrag
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Martin Møller

150.000

125

Laila Salling

93.333

0

Nuunu C. Berthelsen

195.000

0

Karl Peter Kristensen

0
___________

68
_______

438.333
___________

193
_______

Ivik Nielsen

0

50

Nuunu Berthelsen

0

72

Jonas Strømsted

0

28

Laila Salling

0

10

Poul Petersen

0

24

Bjarne Hansen

35.824

0

Ukaleq Slettemark

60.000

0

28.000
___________

0
_______

123.824
___________

184
_______

213.750

198

61.812

84

162.722

202

62.442
___________

0
_______

500.726
___________

484
_______

40.000

0

18.900
___________

0
_______

58.900
___________

0
_______

52.800
___________

131
_______

52.800
___________

131
_______

4. Elitestøtte

Qooqu C. Berthelsen

6. Idrætslinjen
Lokalleje GUX
Fysioterapeut behandling GUX
Trænerhonorar GUX
Fitness GUX

7. Sportsambassadører
Laila Salling
Daniel Platou

8. Anden støtte
Løn til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til aktive
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5. Talentstøtte
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Sponsoraktiviteter

131.852

0

Bestyrelsesmøder

0

22

Sportsøndag

78.820

62

Ekstern konsulent

28.647

0

Årets idrætspræstation

25.000

0

Mini OL

12.352

50

0

318

84.861

5

321.918

156

29.884

20

Beklædningstryk

0

162

Profilbeklædning

73.729

40

Marketing

40.648

74

50.428
___________

219
_______

878.139
___________

1.126
_______

340.000

240

EDB-omkostninger

3.784

36

Småanskaffelser

5.553

1

Internet, telefon og telefax

4.076

6

Abonnementer mv.

3.000

3

Porto og gebyrer

5.613

3

Revision inkl. assistance

64.800

55

Advokat

17.500

21

Forsikringer

4.722

5

Kørsels- og fragtomkostninger

4.128

2

16.546
___________

23
_______

469.722
___________

395
_______

Idrætskonference
Reklame
Rejse, ophold og dagpenge
Repræsentation

Kurser, kongresser mv.

10. Administrationsomkostninger
Administrationsaftale GIF

Øvrige omkostninger
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9. Øvrige aktivitetsomkostninger
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

0
___________

0
_______

0
___________

0
_______

2.436

3

9.539
___________

4
_______

11.975
___________

7
_______

11.975
___________

7
_______

0
___________

0
_______

11. Personaleomkostninger
Lønninger
Lønninger

AMA-bidrag
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Lønafstemning

kr.
___________

Lønninger jf. ovenfor

0

Løn til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til aktive jf. note 7

52.800

Trænerhonorarer jf. note 6

162.722

Årets idrætspræstation jf. note 9

25.000

Løn radiovært, indgår som del af note 9

27.210

Løn fysioterapeuter, indgår som del af note 6

6.300
___________
274.032
___________

Indberettet A-indkomst jf. A10

272.710
___________

Difference

1.322
___________
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

900

1

51.654

60

3.326
___________

0
_______

55.880
___________

61
_______

12. Øvrige finansielle indtægter
Renteindtægter, pengeinstitut
Udbytte, værdipapirer
Kursgevinst værdipapirer, urealiseret

Penneo dokumentnøgle: WINZK-I5F5W-Q5CIX-IUWWJ-EMNAC-SHDK1

Andre personaleomkostninger
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

0

3

804

0

214
___________

0
_______

1.018
___________

3
_______

Grønlandsbanken

324.500

307

Sparinvest Korte Obligationer

777.390

775

1.099.115
___________

1.116
_______

2.201.005
___________

2.198
_______

GrønlandsBanken, kto. 6471-1520528

1.512.139

2.554

GrønlandsBanken, kto. 6471-8418702

722.123

722

GrønlandsBanken, kto. 6471-6012318

1.008.707
___________

956
_______

3.242.969
___________

4.232
_______

13. Finansielle omkostninger
Kurstab på værdipapirer, urealiseret
Renter kreditorer
Skatterenter

Sparinvest Mellemlange Obligationer

15. Likvider

2017
kr.
___________

16. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2017

5.514.529

Årets resultat

(2.217.009)
___________

Egenkapital 31.12.2017

3.297.520
___________
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14. Andre værdipapirer og kapitalandele
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

46.474

63

1.058

1

0

17

1.000.000

25

44.500

43

53.081
___________

0
_______

1.145.113
___________

149
_______

180.000
___________

120
_______

Skyldig A-skat
Skyldig arbejdsmarkedsafgift
Skyldig løn
Skyldig sponsorstøtte
Skyldige omkostninger
Mellemregning GIF

18. Kontraktlige forpligtelser
Forpligtelse vedrørende administrationsaftale med 6 mdr. opsigelse

19. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Der påhviler ikke institutionen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.
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17. Anden gæld
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