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Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for TP's
Hjælpefond, 1. afdeling Hjælpefonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne for fonde og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 7. marts 2020

Bestyrelse

Aminnguaq Dahl Rasmussen Mariia Simonsen Malu L. Pedersen

Dorthe Olsen Henriette Simonsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Medlemmerne i TP's Hjælpefond, 1. afdeling Hjælpefonden

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for TP's Hjælpefond, 1. afdeling Hjælpefonden for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 sel-
skabet 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 overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 foreningens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere selskabet, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Grønland, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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 regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens 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
foreningens 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. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, 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 blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-
den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nuuk, den 7. marts 2020

Grønlands Revisionskontor A/S
statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 12 24 49 67

Knud Østergaard
statsautoriseret revisor
mne9526
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Foreningsoplysninger

Foreningen TP's Hjælpefond, 1. afdeling Hjælpefonden
Postboks 1135
3900 Nuuk

CVR-nr.: 32 45 78 86
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Aminnguaq Dahl Rasmussen
Mariia Simonsen
Malu L. Pedersen
Dorthe Olsen
Henriette Simonsen

Revision Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer
Imaneq 18, 2 tv
3900 Nuuk

Bankforbindelse GrønlandsBanken A/S, Postboks 1033, 3900 Nuuk
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Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør 69.737 kr. mod 67.910 kr. sidste år. Af årets resultat er 55.790 kr. tillagt
dispositionsfonden, mens restbeløbet er tillagt grundkapitalen. Der er foretaget 11 uddelinger på mellem
2.700 kr. og 5.700 kr. i alt 48.571 kr. 

Der er modtaget bidrag fra 93 medlemmer mod 92 i 2018. Herudover har Sermitsiaq AG ydet et
firmabidrag for 19 medlemmer, svarende til det samme antal som i 2018.

Fondens samlede egenkapital udgør ved årets udgang 1.174.123 kr. Dispositionsfonden, som er en del af
egenkapitalen udgør 73.932 kr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TP's Hjælpefond, 1. afdeling Hjælpefonden er aflagt i overensstemmelse med reglerne
for fonde og visse foreninger.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter
Kontingentindtægter indtægtsføres i den periode de vedrører.

Finansielle indtægter og omkostninger
Renteindtægter og udbytte indtægtsføres i den periode de vedrører. Kursgevinser indtægtsføres når de
realiseres.

Omkostninger
Omkostninger udgiftsføres i den periode de vedrører.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer optages til anskaffelseskurs eller statusdagens kurs hvor denne er lavere. Urealiserede
kursreguleringer på værdipapir, som danner grundlag for fondens grundkapital reguleres direkte i
grundkapitalen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019 2018

1 Bidrag fra medlemmer og arbejdsgivere 75.382 73.891
2 Administrationsomkostninger -11.500 -12.714
3 Andre finansielle indtægter 5.855 6.733

Årets resultat 69.737 67.910

Forslag til resultatdisponering:

Overført til grundkapital 6.980 13.582
Overføres til dispositionsfond 62.757 54.328

Disponeret i alt 69.737 67.910
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Balance 31. december

Aktiver
Note 2019 2018

Anlægsaktiver

4 Andre værdipapirer og kapitalandele 719.401 723.205
Finansielle anlægsaktiver i alt 719.401 723.205

Anlægsaktiver i alt 719.401 723.205

Omsætningsaktiver

5 Mellemregning fondene 40.890 47.015
6 Andre tilgodehavender 4.521 10.701

Tilgodehavender i alt 45.411 57.716

Likvide beholdninger 421.310 387.840

Omsætningsaktiver i alt 466.721 445.556

Aktiver i alt 1.186.122 1.168.761
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Balance 31. december

Passiver
Note 2019 2018

Egenkapital

7 Grundkapital 1.093.224 1.090.047
8 Dispositionsfond 80.899 66.713

Egenkapital i alt 1.174.123 1.156.760

Gældsforpligtelser

Skyldige omkostninger 11.999 12.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.999 12.001

Gældsforpligtelser i alt 11.999 12.001

Passiver i alt 1.186.122 1.168.761
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Noter

2019 2018

1. Bidrag fra medlemmer og arbejdsgivere

Bidrag fra medlemmer via DJ 56.047 54.639
Bidrag fra Sermitsiaq 19.335 19.252

75.382 73.891

2. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 0 214
Revisorhonorar 11.500 12.500

11.500 12.714

3. Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 25 269
Udbytte porteføljeaktier 5.830 6.464

5.855 6.733

4. Andre værdipapirer og kapitalandele

Aktier er optaget til anskaffelsessum, 5.200 kr. Kursværdi pr. 31.12.2019 udgør 43.600 kr.

Sparinvest, korte obligationer, er optaget til kursværdien pr. 31.12.2019, som er 714.201 kr. 

5. Mellemregning fondene

TP Feriehjælpefonden 20.000 10.000
Grl. Presseforening, TP 20.890 37.015

40.890 47.015

6. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende bidrag 4.521 10.701

4.521 10.701

TP's Hjælpefond, 1. afdeling Hjælpefonden · Årsrapport for 2019 11



Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Noter

31/12 2019 31/12 2018

7. Grundkapital

Grundkapital 1. januar 2019 1.090.048 1.080.713
Urealiserede kursreguleringer værdipapirer -3.804 -4.248
Henlagt af årets resultat 6.980 13.582

1.093.224 1.090.047

8. Dispositionsfond

Saldo primo 66.713 50.701
Henlagt af årets resultat 62.757 54.328
Udbetalt støtte -48.571 -38.316

80.899 66.713
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