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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020
for Greenland Venture A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nuuk, den 17. maj 2021
Direktion

Karsten Mathias Høy
Direktør

Bestyrelse

Christian Madsen Motzfeldt

Taitsianguaq A. Holm Olsen

Formand

Næstformand

Hanne Eva Kristiansen

Merete Lundbye Møller

Vitta H. Møller Motzfeldt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til aktionæren i Greenland Venture A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Greenland Venture A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finan-sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderlige-re krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i re-visionspåtegningens 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 yder-ligere krav, der er gældende i Danmark, 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på note 1, hvoraf det fremgår, at der er en betydelig usikkerhed forbundet
med indregning og måling af kapitalandelen i Greenland Ruby DK A/S samt udlån til samme selskab.
Greenland Ruby DK A/S kapitalandel er indregnet med 21.508 t.kr. og udlån indregnet med 15.461 t.kr.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmel-se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvi-gelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
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drif-ten; 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 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
fejlinforma-tion, 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 Danmark, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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, doku-mentfalsk, 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 selskabets 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
usik-kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal
vi i vores revisi-onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysnin-ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
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baseret på det revisi-onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet 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 blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
place-ring 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
kon-klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
for-bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden 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 års-regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsent-lig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Nuuk, den 17. maj 2021

Grønlands Revision A/S
statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 41 76 26 67

Per Jansen
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statsautoriseret revisor
mne21323
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Ledelsesberetning
Selskabsopslysninger
Selskabet

Greenland Venture A/S
Qullilerfik 2.4
Postboks 1068
3900 Nuuk

Bestyrelse

CVR-nr.:

17 54 83 87

Stiftet:

13. december 1993

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Christian Madsen Motzfeldt, Formand
Taitsianguaq A. Holm Olsen, Næstformand
Vitta H. Møller Motzfeldt
Hanne Eva Kristiansen
Merete Lundbye Møller
Hanne Eva Kristiansen

Direktion

Karsten Høy, Adm. Direktør

Revision

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

Modervirksomhed

Greenland Holding A/S

Associerede virksomheder

Inuk Hostels ApS, Nuuk
Isaksen Design ApS, Rødovre
GeoLAB Greenland ApS, Nuuk
Sermeq Helicopters A/S, Qaqortoq

Kapitalinteresser

Usisaat ApS, Nuuk
Greenland Ruby DK ApS, København
Greenland Anorthosite Mining A/S, Nuussuaq
AEX Gold Incorporated, Canada
Bluejay Mining PLC, London
Hudson Resources Inc., Vancouver

6

Ledelsesberetning
Resumé
2020 var for Greenland Venture A/S et år stærkt præget af coronakrisen og dens effekt på grønlandsk og
internationalt erhvervsliv og i særdeleshed på investeringsklima og -villighed.
Det var også året, hvor SISA indtrådte i investeringssamarbejdet med Greenland Venture og Vækstfonden
og styrkede dette med en 50% forøgelse af investeringsrammerne. Trods samarbejdets korte forløb
udviser de fælles investeringer allerede positiv udvikling.
Det økonomiske resultat for Greenland Venture er et overskud på 5,4 mio.kr. efter skat, mod et underskud
på 23,3 mio.kr. året før. Det oprindelige budgetterede resultat var 2,3 mio. kr., og bestyrelsen anser
resultatet for tilfredsstillende i lyset af den pludselige tilbageholdenhed i aktiviteter og investeringslyst,
cornakrisen medførte.
Greenland Venture har ved årets udgang ti aktive investeringer, heraf de fire gennem
investeringssamarbejdet. Selskabets anden hovedaktivitet er finansiering i form af vækstlån, som i 2020
fandt sted i et stærkt reduceret omfang i forhold det foregående år, ligeledes forårsaget af
tilbageholdenhed og usikkerhed under coronakrisen.
Greenland Venture arbejdede fra coronakrisens start og gennem hele året tæt med de associerede
selskaber og øvrige selskaber og projekter, selskabet har investeret i eller finansieret, for at sikre at de
kunne navigere sikkert gennem krisen og bevare muligheden for langsigtet vækst og indtjening.
Greenland Venture træder ind i 2021 som en virksomhed, hvis investeringer og aktiviteter vokser i både
omfang og spredning. Det skaber en stadig mere solid platform for stabil vækst i overensstemmelse med
selskabets langsigtede formål og strategier.

Selskabet
Formål og hovedaktiviteter
Greenland Ventures vision er at bidrage væsentligt til at skabe vækst og private jobs i Grønland gennem
at investere tålmodig og risikovillig kapital på kommercielle vilkår for at skabe vækst, og med en
forventning om at geninvestere.
Selskabet udfører sine aktiviteter ved at investere og finansiere projekter og virksomheder, relateret til
Grønland, med mulighed for stor vækst og indtjening.
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Året der gik
Covid-19
I begyndelsen af året blev investeringssamarbejdet mellem Greenland Venture og den danske
Vækstfonden udvidet med indtræden af den grønlandske pensionskasse SISA efter længere tids
forberedelse. Dermed steg den samlede investeringsramme i samarbejdet til 300 mio. kr., hvilket både
forøger partnernes muligheder for egne investeringer, og forbedrer mulighederne for at tiltrække
internationale investorer til Grønland, dels på grund af det større kapitalgrundlag, dels det øgede lokale
engagement og medejerskab.
SISA er indtrådt som ligeværdig medejer af de fire investeringer, der er foretaget i
investeringssamarbejdet indtil nu: Mineselskaberne AEX, Bluejay (Dundas) og Greenland Anorthosite
samt logistikvirksomheden Usisaat. Af disse har Greenland Anorthosite og kapitaltilførsel til AEX fundet
sted i 2020. Trods det tidligere tidspunkt i investeringssamarbejdet udviser de fælles investeringer en
lovende udvikling.
Flere mulige samarbejdsprojekter er i pipeline, men coronakrisen betyder, at processen frem mod
investering ikke sker så hurtigt som forventet.
Egne investeringer
Greenland Venture har egne investeringer i yderligere seks selskaber: Isaksen Design ApS (design), Inuk
Hostels ApS (turisme), Greenland Ruby DK ApS, Hudson Resources Inc. og GeoLAB Greenland ApS
(mineindustri og relateret) og Sermeq Helicopters A/S (turisme og transport).
Greenland Venture har ved udgangen af 2020 således samlet ti aktive porteføljevirksomheder. Dermed
har selskabet i 2020 nået sine mål med hensyn til antal og spredning i investeringerne. Greenland Venture
har bestyrelsesrepræsentanter i samtlige virksomheder og udøver på denne måde aktivt medejerskab.
Siden marts har Greenland Venture arbejdet tæt sammen med de virksomheder, der modtager
investering eller finansiering fra selskabet, for at sørge for, at disse har kunnet håndtere de udefra
kommende effekter af coronakrisen og stadigt kan arbejde mod deres langsigtede vækstmål.
Vækstlån
Lån til vækst, som ikke kan finansieres fuldt med egenkapital eller gennem banker, er det andet
kerneområde for Greenland Venture. Denne type lån sikrer fleksibel finansiering til vækstvirksomheder
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og derudover en løbende tilbagebetaling og indtjening til Greenland Venture, der kan bruges til nye
investeringer.
I 2020 blev der bevilget vækstlån på i alt 10,2 mio.kr. mod 24,4 mio.kr. i 2019. Den store nedgang skyldes
usikkerhed og tilbageholdenhed efter krisens indtræden, men også at aktiviteten i 2019 var særlig høj.
Henvendelser om investering og finansiering
I 2020 modtog Greenland Venture 37 nye henvendelser om muligt engagement, mod 81 i 2019. Det store
fald i antallet af forespørgsler skyldes coronakrisen. Henvendelserne kom fra syv byer og en bygd i
Grønland, seks henvendelser kom fra Danmark og en enkelt fra Canada.

Antal henvendelser
Nuuk
Danmark
Sisimiut
Ilulissat
Maniitsoq
Canada
Qaanaaq
Aasiaat
Kangaamiut
Tasiilaq
0

5

10

15

Af de grønlandske henvendelser kom en tredjedel fra Nuuk og resten fordelt på hele landet.
Opsøgende og udadvendte aktiviteter
Greenland Venture var sammen med Vækstfonden i Reykjavik, hvor et konkret grønlandsk
erhvervsprojekt blev præsenteret. Greenland Venture var som tidligere år repræsenteret på PDACmessen. Deltagelsen var succesfuld, hvor eksisterende kontakter og netværk blev plejet og nye skabt.
I Grønland har Greenland Venture besøgt byerne Qaqortoq, Narsaq, Ilulissat, Sisimiut samt Tasiilaq. I
Ilulissat blev der afholdt møder med erhvervsdrivende fra Ilulissat, Uummannaq og Qasigiannguit. I alle
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besøgte byer er udover virksomhedskontakt holdt møder med de lokale erhvervsrådgivere og kommunale
interessenter. I Nuuk er der blevet afholdt informationsmøder i samarbejde med Grønlandsbanken og
BankNordik. Greenland Venture har i årets løb ansat endnu en Investment Manager for at styrke
organisationen og arbejdet.
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Året i tal
Resultat
Årsresultatet i Greenland Venture er et overskud på 5,4 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende, givet at
coronakrisen medførte stor usikkerhed og betydelige udfordringer for mange virksomheder, og
investeringslysten blev væsentligt begrænset allerede fra marts.
Ventureaktivitet er meget risikobetonet, hvor indtjening såvel som udvikling i værdi kan svinge meget fra
år til år. Ventureinvestering er også karakteriseret ved langvarige engagementer og betydelig
tålmodighed, hvor der kan gå adskillige år, før en eventuel gevinst kan realiseres.
Det afspejles i, at investeringer regnskabsmæssigt løbende vurderes og værdisættes efter den
øjeblikkelige situation. I regnskabet for 2020 er på samme måde som i 2019 foretaget grundige
vurderinger af markedsværdien af aktiverne, som førte til en nedskrivning værdien af selskabets andel af
Greenland Ruby DK ApS, hvor coronakrisen i betydelig grad vanskeliggjorde virksomhedens globale
salgsarbejde, mens arbejdet i selve minen også var udfordret. Greenland Venture har fortsat tiltro til
virksomhedens fremtid og evne til at tiltrække den nødvendige finansiering, som det netop er sket ved en
kapitaltilførsel på 110 mio. kr. fra en ny stærk investor.
Moderselskabet Greenland Holding A/S har i 2020 konverteret en væsentlig del af sit tilgodehavende i
selskabet til aktier, således at Greenland Ventures egenkapital nu er godt 177mio. kr. Det er med til at
styrke selskabets position over for internationale samarbejdspartnere.
Der var ansat tre medarbejdere på heltidsbasis ved årets udgang.
Den adm. direktør for Greenland Holding A/S fungerer også som adm. direktør for Greenland Venture.
Strategiarbejde
Strategiarbejdet i Greenland Holding-koncernen, igangsat i 2020, havde et betydeligt fokus på Greenland
Venture.
Strategien tager udgangspunkt i selskabets vision om at bidrage væsentligt til at skabe vækst og jobs i
Den private sektor i Grønland.
Strategiarbejdet handler om at klargøre, hvordan Greenland Venture mere effektivt kan arbejde med at
finansiere grønlandske iværksættere og vækstvirksomheder. Finansieringsprodukterne skal håndteres
fleksibelt, så de bedst muligt understøtter væksten i den enkelte virksomhed samtidig med, at der er en
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tilpas afstemning mellem risiko og forventet tilbageløb set fra Greenland Venture. Vi skal arbejde endnu
tættere sammen med virksomhederne om at sikre, at deres vækstplaner kan og bliver fulgt og vi skal
bredere ud til iværksættere og vækstvirksomheder i hele Grønland for at fortælle om de nye muligheder,
der foreligger for finansiering af vækst.
Forventninger til 2021
De konkrete målsætninger og handlingsplaner for 2021 er formuleret ud fra arbejdet med strategien samt
vurdering af muligheder og forventninger til udviklingen igennem året:
Greenland

Venture

skal

foretage

3-6

egne

investeringer

og

finansieringer

uden

for

investeringssamarbejdet.
I investeringssamarbejdet med Vækstfonden og SISA skal Greenland Venture foretage 2-4 investeringer
og finansieringer. (engagementer inden for investeringssamarbejdet er som udgangspunkt over 4 mio.
kr.)
Det samlede antal investeringer og finansieringer – inden for og uden for investeringssamarbejdet – skal
fordele sig geografisk over tre eller flere forskellige regioner i landet.
Greenland Venture vil fortsat hjælpe med at afbøde virkningerne af coronakrisen: Vi forventer et behov
for at sikre soliditet til ellers sunde virksomheder, bl.a. indenfor turisme- og oplevelsesindustrien, så
virksomhederne kan fortsætte eller ’genstarte’ på et stærkt grundlag. Vi vil b.la. hjælpe med supplerende
finansiering, der får virksomhederne tilbage på vækstsporet.
Greenland Venture vil udvikle sine produkter med udgangspunkt i risikovillig kapital og vækstlån, så den
samlede platform – fra simple lån til indskud af egenkapital – indeholder en attraktiv vifte af tilbud: Vi vil
sammensætte finansieringspakker opbygget af flere løsninger, så en virksomhed kan få netop det, den
har behov for, samtidig med at løsningen afstemmes med virksomheden eller projektets risikoprofil.
Det vil medføre en intensiveret kommunikationsindsats for at udbrede kendskabet til de mange
muligheder, der findes gennem Greenland Venture.
Det aktive ejerskab i form af deltagelse i bestyrelser fortsætter og udvikles i 2021.
Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, der påvirker vurderingen af årsrapporten.
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Vi forventer et mindre encifret million-resultat på årsregnskabet. I resultatet er ikke medregnet
forventningerne til investeringerne foretaget i erhvervssamarbejdet.
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Årsregnskab 1. Januar – 31. December 2020
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Greenland Venture A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for
klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder til udvikling af projektporteføljen, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger m.v. I
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posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved
realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i
fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser
Udbytte fra kapitalandele i kapitalinteresser indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i kapitalinteresser
Kapitalandele i kapitalinteresser måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til
genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved
afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv,
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henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede
omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede
nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge strømme
ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
Egenkapital
Overkurs ved emission
Overkurs ved emission omfatter beløb, der er indbetalt som overkurs i henhold til tegning af
kapitalandele. Omkostninger ved en gennemført emission fradrages i overkursbeløbet.
Overkursreserven kan benyttes til udbytte, fondsemission og dækning af underskud.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser m.v.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til amortiseret kostpris.
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Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. December
2020
kr.

2019
kr.

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

0
-2.655.863

61.336
-3.813.864

Bruttoresultat

-2.655.863

-3.752.528

Personaleomkostninger

-2.215.069

-1.741.899

Driftsresultat

-4.870.932

-5.494.427

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

2.872.141
16.681.898
-9.299.726

987.840
2.125.028
-20.877.295

5.383.381

-23.258.854

0

0

5.383.381

-23.258.854

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

5.383.381
0

0
-23.258.854

Disponeret i alt

5.383.381

-23.258.854

Note

2

3

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2020
kr.

2019
kr.

0
366.458
71.988.213
39.851.610

629.198
1.279.338
60.831.656
30.546.257

Finansielle anlægsaktiver i alt

112.206.281

93.286.449

Anlægsaktiver i alt

112.206.281

93.286.449

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

6.876.591
51.833
197.136

439.621
362.558
0

Tilgodehavender i alt

7.125.560

802.179

Likvide beholdninger

66.034.330

74.101.046

Omsætningsaktiver i alt

73.159.890

74.903.225

185.366.171

168.189.674

Note
Anlægsaktiver
4
5
6
7

Kapitalandele i associerede virksomheder
Tilgodehavender hos kapitalinteresser
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt
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Passiver
2020
kr.

2019
kr.

Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat

139.950.000
0
36.685.033

139.950.000
10.000.000
-56.699.197

Egenkapital i alt

176.635.033

93.250.803

Andre hensatte forpligtelser

132.397

224.795

Hensatte forpligtelser i alt

132.397

224.795

Gæld til tilknyttede virksomheder

7.454.239

73.172.505

Langfristede gældsforpligtelser i alt

7.454.239

73.172.505

11.525
334.260
0
798.717

7.826
1.115.011
6
418.728

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.144.502

1.541.571

Gældsforpligtelser i alt

8.598.741

74.714.076

185.366.171

168.189.674

Note
Egenkapital

8

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede virksomheder
Anden gæld

Passiver i alt

1

Usikkerhed ved indregning eller måling

9

Eventualposter

21

Noter
1.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Greenland Venture A/S driver venturevirksomhed dels ved at investere som minoritetsaktionær og
dels ved udlån. I sagens natur er denne form for virksomhed forbundet med risiko blandt andet
som følge af, at Greenland Venture A/S som udgangspunkt ikke betinger pant, kautioner eller
anden form for sikkerhed i forbindelse med ventureinvesteringer/udlån. Som hovedregel tilbydes
venturekapital til virksomheder, hvor kapitalfremskaffelse ved almindelig bankfinansiering ikke er
mulig. Risikoen afspejler sig i de betingelser, der er knyttet til investeringer og udlån.
I forbindelse med indregning og måling af kapitalandele og udlån er der derfor en betydelig
usikkerhed forbundet med forudsigelserne og forventningerne til mulighederne for tilbageløb på
investeringer i form af udbytte/salg af kapitalandele m.v. samt renter og afdrag på udlån.
Greenland Venture A/S foretager indregning og måling på baggrund af tilgængeligt materiale og
vurderer løbende eventuelle nedskrivningsbehov. Desuagtet er der betydelig usikkerhed forbundet
med indregning og måling af værdien af kapitalandele og tilgodehavender.
For 2020 er der særligt for investeringen i kapitalandele og i udlån til Greenland Ruby DK ApS
knyttet en betydelig usikkerhed. greenland Venture A/S' kapitalandel er indregnet med 21.508 t.kr.
og udlån er indregnet til 15.461 t.kr.
Usikkerheden er særligt knyttet til, at Greenland Ruby DK ApS i årsregnskabet for 2020 har oplyst
at der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Selskabets ledelse oplyser blandt
andet: "På baggrund af de konkrete planer for kapitalfremskaffelse skønner ledelsen, at
forudsætningerne for aflæggelse af årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift er til stede".
Endvidere oplyser ledelsen om usikkerhed om indregning og måling: "Som følge af den usikkerhed,
som er knyttet til det fremtidige salg og økonomiske udvikling i Greenland Ruby A/S, er der en
tilsvarende usikkerhed forbundet med målingen af værdien af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder og tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i årsrapporten for Greenland Ruby
DK ApS.

2.

2020
kr.

2019
kr.

1.971.682
194.698
48.689

1.598.328
90.696
52.875

2.215.069

1.741.899

3

2

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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3.

2020

2019

kr.

kr.

51.618
9.248.108

816.729
20.060.566

9.299.726

20.877.295

Kostpris 1. januar 2020
Afgang i årets løb

680.500
0

2.792.500
-2.112.000

Kostpris 31. december 2020

680.500

680.500

Opskrivninger 1. januar 2020
Korrektion af tidligere opskrivninger
Årets tilbageførsler på afgang
Årets nedskrivninger

-51.302
0
0
-629.198

-1.989.344
-135.940
2.073.982
0

Nedskrivninger 31. december 2020

-680.500

-51.302

0

629.198

Hjemsted

Ejerandel

Nuuk
Rødovre
Nuuk
Qaqortoq

36,15 %
30 %
25 %
22,22 %

Øvrige finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

4.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020
Associerede virksomheder:
Inuk Hostels ApS
Isaksen Design ApS
GeoLAB Greenland ApS
Sermeq Helicopters A/S

Regnskabsmæssige oplysninger om kapitalandele i associerede virksomheder er fra seneste
offentliggjorte regnskaber:
Inuk Hostels ApS, årsrapport 2019
Isaksen design ApS, årsrapport 2019/20
GeoLAB Greenland ApS, årsrapport 2019
Sermeq Helicopters A/S, årsrapport 2019
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5.

2020
kr.

2019
kr.

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

1.279.338
99.427
-376.683

4.716.798
1.292.905
-4.730.365

Kostpris 31. december 2020

1.002.082

1.279.338

Opskrivninger 1. januar 2020
Årets opskrivning
Tilbageførsel af opskrivning på afhændede aktiver

1.879.647
0
0

0
4.576
1.875.071

Opskrivninger 31. december 2020

1.879.647

1.879.647

Nedskrivninger 1. januar 2020
Årets nedskrivninger

-1.879.647
-635.624

-1.879.647
0

Nedskrivninger 31. december 2020

-2.515.271

-1.879.647

366.458

1.279.338

Tilgodehavender hos kapitalinteresser

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020
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