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Fondsoplysninger  

Fond 
Grønlands Kunstmuseum (Fond) 
c/o advokat Bruno Månsson 
Holmens Kanal 7 
1060 København K 
Hjemstedskommune: Nuuk 
 
Bestyrelse 
Josef Motzfelt, formand 
Bjørn Nørgaard 
Malînánguaĸ' Marcussen-Mølgaard  
Aka Høegh 
Bodil Kaalund 
Anne-Birthe Hove 
 
 
Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet, den  
 
Bestyrelsesformand 
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Grønlands Kunstmuseum (Fond). 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt resultatet.  
 
Årsrapporten godkendes på bestyrelsesmødet. 
 
Nuuk, den 29. juni 2009 
 
Bestyrelse 
 
 
Josef Motzfelt Bjørn Nørgaard Asii Narup Chemnitz 
formand 
 
 
Aka Høegh Bodil Kaalund Anna-Birthe Hove 
 
 
Peter Schultz 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i Grønlands Kunstmuseum (Fond) 
Vi har revideret årsrapporten for Grønlands Kunstmuseum (Fond) for regnskabsåret 2008 omfattende ledelsespåtegning, 
ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslo-
ven. 
 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er rele-
vante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud-
øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlin-
formation.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De 
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrap-
porten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-
troller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med hen-
blik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledel-
sen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurde-
ring af den samlede præsentation af årsrapporten. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 

Forbehold 
Registreringen og værdiansættelsen af modtagne og købte kunstgenstande er først tilendebragt medio 2008, ligesom bog-
føringslovens grundprincipper ikke blev iagttaget i 2007 i fuldt omfang. 
Som følge heraf tog vi i 2007 regnskabet forbehold herfor, og de eventuelle effekter heraf på 2008 regnskabet tages der 
forbehold for. 

 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten, bortset fra den eventuelle effekt af ovennævnte forbehold, giver et retvisende bil-
lede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Nuuk, den 29. juni 2009 
 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
Peter A. Wistoft 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Fonden blev etableret den 10. januar 2006 med en grundkapital på 250 t.kr., som er kontant indskudt. Fondens 
formål er, 
 
• at etablere og drive et museum for kunst med hovedvægten på grønlandsk kunst og grønlandske kunst-

nere i bred forstand, 
• at erhverve kunstværker og opbevare samt udstille fondens og andres kunstværker. 

 
Grundkapital kan forøges med Fondens indtægter, gave og tilskud, herunder ved gaver i form af kunstværker, 
som efter bestyrelsens skøn kan indgå i Fondens samlinger. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
 
Usikkerhed ved indregning og måling samt usædvanlige forhold 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
 
 



Grønlands Kunstmuseum (Fond) 5 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.  
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret fra sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-
nomiske 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. Måling efter første indregning sker som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-
lægges, 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 
Indtægter 
Indtægter i form af tilskud indregnes i resultatopgørelsen når der er erhvervet ret til tilskuddet.  
 
Omkostninger  
Omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til opstart og drift af fonden, herunder omkostninger til det 
administrative personale samt kontorholdsomkostninger mv. 
 
Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger. 
 
Skat 
Fonden er ikke skattepligtig. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 
 
Tilgodehavender  
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi. 
 
Finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
 
 
 



Grønlands Kunstmuseum (Fond) 7 

 

Resultatopgørelse for 2008 

 
  2008 2007 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Tilskud og gaver  200.795 268  ___________ _______ 
 
Småanskaffelser  (9.125) 0 
PR, pjecer mv.  (9.600) 0 
Andre tjenesteydelser  (7.591) (22) 
Rejse- og opholdsudgifter  (13.216) (57) 
Taxa  (10.472) (29) 
Restaurationsbesøg  (7.263) (12) 
Gaver  (765) 0 
Gebyrer  (951) 0 
Øvrige etableringsomkostninger  0 (8)  ___________ _______ 
Omkostninger  (58.983) (128)  ___________ _______ 
 
Resultat før finansielle poster  141.017 140 
 
Finansielle indtægter  10.208 13  ___________ _______ 
 
Årets resultat  152.020 153  ___________ _______  ___________ _______ 
 
 
Resultatdisponering 
Disponible midler pr. 01.01.2008 226.907 
Regulering vedr. kunstgenstande (160.419) 
Regulering af forrentning (3.823) 
Årets resultat 152.020 
Regulering vedrørende tidligere år 29.018  ___________ 
I alt til disposition 242.113  ___________  ___________ 
 
er af bestyrelsen disponeret således: 
Overført til disponible midler 242.113  ___________ 
Disponeret i alt 242.113  ___________  ___________ 
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Balance pr. 31. december 2008 

  2008 2007 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Kunstgenstande 1 161.214 131  ___________ _______ 
Kunstgenstande  161.214 131  ___________ _______ 
 
Anlægsaktiver  161.214 131  ___________ _______ 
 
Indestående på klientkonto hos fondens advokat 1 253.823 265  ___________ _______ 
Tilgodehavender  253.823 265  ___________ _______ 
 
Likvide beholdninger  248.660 97  ___________ _______ 
 
Omsætningsaktiver  502.483 362  ___________ _______ 
 
Aktiver  663.697 493  ___________ _______  ___________ _______ 
 
 
Grundkapital 1 415.037 250 
Disponible midler  242.113 227  ___________ _______ 
Egenkapital  657.150 477  ___________ _______ 
 
Anden gæld  6.547 16  ___________ _______ 
Kortfristede gældsforpligtelser  6.547 16  ___________ _______ 
 
Passiver  663.679 493  ___________ _______  ___________ _______ 
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Noter 

 2008 2007 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Grundkapital/bunden kapital   
Primo 250.000 250.000 
Regulering kunstgenstande tidligere år 160.419 0 
Tilgang kunstgenstande i 2008 795 131.401 
Forrentning af likvid konto 3.823 14.975  ___________ _______ 
 415.037 396.376  ___________ _______ 
 
Der er bundet således: 
Kunstgenstande 161.214 131.401 
Indestående på klientkonto 253.823 264.975  ___________ _______ 
 415.037 396.376  ___________ _______ 
   
 
 

RJA/vlm 
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