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Påtegning
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nuuk, den 17. maj 2022
Direktion
Karsten Mathias Høy
Direktør

Bestyrelse
Christian Madsen Motzfeldt

Merete Lundbye Møller

Formand

Hanne Eva Kristiansen

Miki Rink Lynge
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Jette Larsen

Den uafhængige revisors påtegning
Til aktionæren i Greenland Venture A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Greenland Venture A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, 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
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 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 selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. 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 14.008 t.kr. og udlån er
indregnet med 17.094 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
overensstemmelse 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 besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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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. 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 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 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
usikkerhed 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 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 selskabet ikke længere kan fortsætte
driften.
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•

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
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.
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 10. maj 2022

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

Per Jansen
statsautoriseret revisor
mne21323
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Selskabet

Greenland Venture
Qullilerfik 2.4
Postboks 1068
3900 Nuuk
CVR-nr.: 17 54 83 87
Stiftet: 13. december 1993
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Christian Madsen Motzfeldt, bestyrelsesformand
Merete Lundbye Møller, bestyrelsesmedlem
Jette Larsen, bestyrelsesmedlem
Hanne Eva Kristiansen, bestyrelsesmedlem
Miki Rink Lynge, bestyrelsesmedlem

Direktion

Karsten Mathias Høy

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
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Ledelsesberetning
Resumé
2021 var for Greenland Venture A/S det andet år præget af Coronakrisen og dens negative effekter
på erhvervsativiteten. Internationalt er investeringslysten fortsat lav, hvilket klart smitter af på
Grønland: Der sættes færre, store projekter i gang, og den hastighed, med hvilken projekter modnes
og bliver til virkelighed, er blevet væsentligt lavere. I forhold til udlån til mindre projekter og vækst i
virksomheder var aktiviteten, målt på antal, dog lige så stor som i 2020.
Det økonomiske resultat for Greenland Venture er et underskud på 29 mio.kr. efter skat, mod et
overskud på 5,4 mio. kr. året før. Det oprindelige budgetterede resultat for 2021 var 300 t.kr. Den
risikobetonede natur af aktiviteten i Greenland Venture betyder, at det økonomiske resultat vil
svinge fra år til år, hvor især år med stor erhvervsusikkerhed typisk vil vise underskud. Bestyrelsen
anser isoleret set resultatet for mindre tilfredsstillende, men dog ikke uforventeligt for et år med
særlig stor usikkerhed. Især virksomheder i råstofudvinding blev ramt af usikkerhed og manglende
muligheder for at gennemføre planlagte aktiviteter.
Greenland Venture har ved årets udgang ti aktive investeringer, hvoraf fire er gennem
investeringssamarbejdet med Vækstfonden og pensionskassen SISA. Der er ikke foretaget nye
egenkapitalinvesteringer i årets løb, men der arbejdes fortsat på såvel eksisterende som nye mulige
projekter.
Greenland Venture har i 2021 fortsat sit tætte samarbejde med de associerede selskaber og øvrige
selskaber og projekter for at sikre disses fortsatte mulighed for langsigtet vækst og indtjening. De
associerede selskaber har efter omstændighederne klaret sig tilfredsstillende i denne forbindelse.
Vækstlån er selskabets andet hovedaktivitet, og der er i 2021 ydet syv vækstlån – en stigning i antal i
forhold til året før, men dog med et noget mindre samlet lånebeløb.
2022 er startet med et stigende antal henvendelser fra virksomheder fra hele Grønland. Det tyder
på, at erhvervslivet nu ser fremad og er ved at få investeringslysten tilbage efter to års
tilbageholdenhed.
Vores forventning er, at investeringer og aktiviteter vil vokse i både omfang og spredning. Det vil
skabe en voksende og mere solid platform for stabil vækst i overensstemmelse med Greenland
Ventures langsigtede formål og strategier. Vores vurdering er dog, at der overordnet er tale om en
forsigtig udvikling, og at coronakrisen vil sætte sig langvarige spor, især hvad gælder større,
langsigtede investeringer. Der er også risiko for, at invasionen i Ukraine og det globale inflationspres
vil sætte negative spor i investeringsaktiviteten i Grønland.
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Formål og aktiviteter
reenland Ventures vision er at bidrage væsentligt til at skabe vækst og private jobs i Grønland ved at
investere risikovillig kapital i og finansiere virksomheder på kommercielle vilkår.
Greenland Ventures investeringer og finansiering af Grønlandske virksomheder indebærer væsentlig
risiko. Vi investerer, hvor det private finansieringsmarked tøver, fordi virksomhederne er i en
skrøbelig, tidlig udviklingsfase eller egenkapitalen er beskeden. Men der, hvor væksten lykkes og der
skabes nye job, får Greenland Venture et pænt tilbageløb, mens det Grønlandske erhvervsliv bliver
stærkere.

Greenland Venture finansierer som supplement til andre finansieringskilder: Iværksætteren og
virksomhed, der søger investering, skal selv risikere noget, og der er ofte almindelig lånefinansiering
fra bank, baseret på sædvanlige sikkerheder. Greenland Ventures investering eller lånefinansiering er
den ekstra kapital, der kan få et ambitiøst projekt til at blive til virkelighed.
Greenland Venture tilbyder investering i form af egenkapital-andele, og/eller finansiering i form
af vækstlån.
Venture-investering er langsigtet investering: Der går ofte 5-10 år, før resultaterne viser sig i form af
økonomisk udbytte. På et tidspunkt vil Greenland Venture træde ud af sin investering og anvende
gevinsten og tilbageløbet i nye vækstprojekter
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Aktiviteter i 2021
En vigtig del af det værdiskabende arbejde i årets løb har bestået i at arbejde tæt sammen med de
associerede selskaber og øvrige engagementer og projekter, for at sikre at de kunne navigere sikkert
gennem krisen og fortsætte deres arbejde mod deres langsigtede mål.
Investeringssamarbejdet
I Investeringssamarbejdet mellem Greenland Venture, den danske Vækstfonden og den grønlandske
pensionskasse SISA er der ved udgangen af 2021 investeringer i mineselskaberne AEX, Bluejay (Dundas) og
Greenland Anorthosite Mining, samt logistikvirksomheden Usisaat. Derudover er der et enkelt
låneengagement.
Der er i 2021 foretaget opfølgningsinvesteringer på 2,9 mio.kr. Der er flere mulige samarbejdsprojekter i
pipeline, som forventes realiseret i løbet af 2022 eller senere. Af investeringssamarbejdets nuværende
ramme på 300 mio. kr. er op mod halvdelen disponeret ved årets udgang.
Egne investeringer
Udover investeringerne i investeringssamarbejdet har Greenland Venture investeringer i yderligere seks
selskaber: Isaksen Design, Inuk Hostels, Greenland Ruby Danmark, Hudson Resources (fra 1/1 2022 Lumina
Sustainable Materials) og GeoLAB Greenland og Sermeq Helicopters.
Selskabet har ved udgangen af 2021 således samlet ti aktive porteføljevirksomheder (associerede
selskaber). Dermed har selskabet i 2021 nået sine mål med hensyn til antal, geografisk og
branchemæssig spredning i investeringerne. Greenland Venture har bestyrelsesrepræsentanter i
samtlige virksomheder og udøver herigennem aktivt medejerskab.
Vækstlån
Finansiering af vækstprojekter, som ikke kan finansieres fuldt med egenkapital eller gennem banker,
er Greenland Ventures andet kerneområde. Denne type lån sikrer fleksibel finansiering til
vækstvirksomheder og derudover en løbende tilbagebetaling og indtjening til Greenland Venture, der
kan bruges til nye investeringer.
I 2021 blev der bevilget vækstlån på i alt 5,2 mio.kr. mod 10,2 mio. kr. i 2020. Nye vækstlån blev ydet
til fem virksomheder mod to ny vækstlån i 2020; der blev samtidig ydet to opfølgningslån til
virksomheder med eksisterende låneengagement. Trods den markante nedgang i det samlede udlån,
var der i 2021 en lille stigning i antallet af eksisterende og nye engagementer af vækstlån, således var
der foretaget 10 vækstlån mod 9 i 2020.
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Henvendelser om investering og finansiering
I 2021 modtog Greenland Venture 55 nye henvendelser om muligt finansiering, mod 37
henvendelser i 2020. Henvendelserne kom fra tolv byer og en bygd i Grønland, fem henvendelser
kom fra Danmark og en fra henholdsvis Australien og Canada.
Af de indenlandske henvendelser var to tredjedele fra Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.
Opsøgende og udadvendte aktiviteter
I Qaqortoq har Greenland Venture sammen med Vækstfonden holdt møder med virksomheder, og
herudover mødt og diskuteret samarbejde med Innovation South Greenland A/S.
Greenland Venture har besøgt Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat, Uummannaq samt Upernavik. I de
besøgte byer er der holdt møder med 40 virksomheder. I Nuuk har ti virksomheder været besøgt.
Udover møder med virksomheder er der løbende holdt møder med relevante interessenter og
samarbejdspartnere.
Resultat
Det realiserede underskud på 29 mio. kr. Den risikobetonede natur af aktiviteten i Greenland
Venture betyder, at det økonomiske resultat vil svinge fra år til år, hvor især år med stor
erhvervsusikkerhed typisk vil vise underskud. Bestyrelsen anser isoleret set resultatet for mindre
tilfredsstillende, men dog ikke uforventeligt for et år med særlig stor usikkerhed. Især virksomheder i
råstofudvinding blev ramt af usikkerhed og manglende muligheder for at gennemføre planlagte
aktiviteter.

Medarbejdere
Der var ansat tre medarbejdere på heltidsbasis ved årets udgang. Den adm. direktør for Greenland
Holding A/S fungerer som adm. direktør for Greenland Venture. I starten af 2022 er organisationen
ændret, så der er udnævnt en Operations Manager med ansvar for den daglige drift.
Investeringsstrategi
Greenland Venture finansierer som udgangspunkt alle typer af virksomheder i alle brancher, der har
en økonomisk bæredygtig vækstplan. Finansiering fra Greenland Venture forudsætter en solid privat
medfinansiering og betydelig risikotagning fra ejernes side.
Greenland Venture udarbejder hvert år en finansieringsstrategi med udgangspunkt i selskabets
mission og vision. Greenland Venture har en produktportefølje med alle typer af finansiering og
kapital fra simple lån til indskud af egenkapital.
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Denne produktportefølje skal håndteres fleksibelt, så den bedst muligt understøtte den enkelte
virksomheders behov, samtidig med at der er en rimelig balance mellem risiko og forventet
tilbageløb for Greenland Venture.
Forudsætninger for investering
Greenland Venture vil foretage finansiering og investering i grønlandske virksomheder, hvor det
vurderes at:
•

Der eksisterer et behov for kapital til at realisere en forrentningsplan med ny vækst

•

Det fremtidige forretningspotentiale er økonomisk bæredygtigt

•

Virksomheden kan ikke skaffe tilstrækkelig kapital fra egne kilder eller det etablerede, private
kapitalmarked

•

Greenland Venture kan tilføre værdi i form af kapital, kompetence og netværk

•

Det vil være muligt at afvikle finansieringen/investeringen indenfor en 10-årig tidshorisont

•

Det forventede afkast af finansieringsaftalen står mål med den risiko, Greenland Venture
løber.
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Forventninger til 2022
De konkrete målsætninger og handlingsplaner er formuleret i selskabets finansieringsstrategi for
2022.
Der er herfra foretaget en 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 Pension skal der foretages 1-3
investeringer og finansieringer. Engagementer inden for investeringssamarbejdet er som
udgangspunkt over 2 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.

Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, der påvirker vurderingen af
årsrapporten.
Vi forventer et mindre overskud på t.kr. 400 på årsregnskabet. I resultatet er ikke medregnet
forventningerne til investeringerne foretaget i erhvervssamarbejdet.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 2021
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.
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Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære
aktiviteter, herunder til udvikling af projektporteføljen, lokaleomkostninger og
administrationsomkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender
indregnet under omsætningsaktiver.
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.
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.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Balancen
Finansielle anlægsaktiver
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.
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.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser m.v.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til amortiseret kostpris.
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

2021

2020

Kr.

Kr.

-3.100.623

-2.655.863

Bruttoresultat

-3.100.623

-2.655.863

Personaleomkostninger

-2.637.674

-2.215.069

Driftsresultat

-5.738.297

-4.870.932

3.361.692

2.872.141

205.335

16.681.898

Øvrige finansielle omkostninger

-27.006.253

-9.299.726

Resultat før skat

-29.177.523

5.383.381

Skat af årets resultat

0

0

-29.177.523

5.383.381

0

5.383.381

-29.177.523

0

-29.177.523

5.383.381

Note
Andre eksterne omkostninger

2

Indtægter af andre kapitalandele,
værdipapirer og tilgodehavender,
der er anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
3

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat
Disponeret i alt
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Balance
31. december

Aktiver

Note

2021

2020

kr.

kr.

0

366.458

Anlægsaktiver
5

Tilgodehavender hos kapitalinteresser

6

Andre værdipapirer og kapitalandele

52.307.593

71.988.213

7

Andre tilgodehavender

37.502.131

39.851.610

Finansielle anlægsaktiver i alt

89.809.724

112.206.281

89.809.724

112.206.281

0

6.876.591

1.855.149

51.833

0

197.136

Tilgodehavender i alt

1.855.149

7.125.560

Likvide beholdninger

70.206.809

66.034.330

72.061.958

73.159.890

161.871.682

185.366.171

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Passiver
2021

2020

kr.

kr.

139.950.000

139.950.000

7.507.510

36.685.033

147.457.510

176.635.033

Hensættelser til udskudt skat

40.000

132.397

Hensatte forpligtelser i alt

40.000

132.397

Gæld til tilknyttede virksomheder

12.588.442

7.454.239

Langfristede gældsforpligtelser i alt

12.588.442

7.454.239

0

11.525

1.167.064

334.260

618.666

798.717

1.785.730

1.144.502

14.374.172

8.598.741

Note
Egenkapital
Virksomhedskapital
8

Overført resultat
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

161.871.682

1

Usikkerhed ved indregning eller måling

9

Eventualposter
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185.366.171

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 2021 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 14.008 t.kr.
og udlån er indregnet til 17.094 t.kr.
Der er ved nærværende regnskabsafslutning ikke modtaget endelig årsrapport for 2021 fra selskabet.
I 2020 var usikkerheden særligt knyttet til, at der ikke var indgået endelig aftale om
kapitalfremskaffelse, men planerne var konkrete, hvorfor det vurderes i 2020, at fortsat drift var til
stede. Selskabet har efterfølgende i 2021 indgået aftale om kapitalfremskaffelse. På denne baggrund
har Greenland Venture således foretaget samme risikovurdering af selskabet i lighed med tidligere år.

Note
2.

2021

2020

kr.

kr.

2.319.711

1.971.682

243.310

194.698

74.653

48.689

2.637.674

2.215.069

3

3

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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3.

Øvrige finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

4.

93.180

51.618

26.913.073

9.248.108

27.006.253

9.299.726

2021

2020

680.500

680.500

680.500

680.500

-680.500

-51.302

0

-629.198

Nedskrivninger 31. december 2021

-680.500

-680.500

Associerede virksomheder:

Hjemsted

Ejerandel

Nuuk

36,15 %

Rødovre

30 %

GeoLAB Greenland ApS

Nuuk

25 %

Sermeq Helicopters A/S

Qaqortoq

22,22 %

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris 1. januar 2021
Kostpris 31. december 2021

Opskrivninger 1. januar 2021
Årets nedskrivninger

Inuk Hostels ApS
Isaksen Design ApS

Regnskabsmæssige oplysninger om kapitalandele i associerede virksomheder er fra
seneste offentliggjorte regnskaber:
Inuk Hostels ApS, årsrapport 2020
Isaksen design ApS, årsrapport 2020/21
GeoLAB Greenland ApS, årsrapport 2020
Sermeq Helicopters A/S, årsrapport 2020
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5.

2021

2020

1.002.082

1.279.338

Tilgang i årets løb

84.036

99.427

Afgang i årets løb

-416.139

-376.683

Kostpris 31. december 2021

669.979

1.002.082

Nedskrivninger 1. januar 2021

-635.624

-1.879.647

-34.355

-635.624

Tilgodehavender hos kapitalinteresser
Kostpris 1. januar 2021

Årets nedskrivninger
Tilbageførsel af nedskrivninger på afhændede aktiver

-669.979

-635.624

0

366.458

2021

2020

99.517.313

97.364.678

Tilgang i årets løb

2.903.566

15.694.703

Afgang i årets løb

0

-13.542.068

102.420.879

99.517.313

Nedskrivninger 1. januar 2021

-27.529.100

-36.533.022

Årets nedskrivninger

-22.584.186

8.835.266

0

168.656

-50.113.286

-27.529.100

52.307.593

71.988.213

Nedskrivninger 31. december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

6.

1.879.647

Andre værdipapirer og kapitalandele
Kostpris 1. januar 2021

Kostpris 31. december 2021

Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger samt
tilbageførsel af nedskrivninger på afhændede
værdipapirer
Nedskrivninger 31. december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021
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Under regnskabsposten er indregnet 33.089 t.kr.
(2020:48.173 t.kr.) til børskurs ud af den samlede
bogførte værdi på ialt 52.308 t.kr.
Andre kapitalandele består af:
Usisaat ApS, Nuuk, 7,02 %
Greenland Ruby DK ApS, København, 12 %

7.

2021

2020

39.851.611

30.546.254

Tilgang i årets løb

8.550.268

11.202.660

Afgang i årets løb

-6.611.593

-1.897.304

41.790.286

39.851.610

Nedskrivninger 1. januar 2021

-4.288.155

-36.533.022

Årets nedskrivninger

-4.288.155

8.835.266

Nedskrivninger 31. december 2021

-4.288.155

-27.529.100

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

37.502.131

39.851.610

Overført resultat 1. januar 2021

36.685.033

-56.698.348

Overført fra resultatdisponering

-29.177.523

5.383.381

Overført fra overkurs ved emission

0

10.000.000

Gældskonvertering, Greenland Holding A/S

0

78.000.000

7.507.510

36.685.033

Andre tilgodehavender
Kostpris 1. januar 2021

Kostpris 31. december 2021

Andre tilgodehavender består af forrentede venturelån
til eksterne virksomheder.

8.

Overført resultat
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9. Eventualposter
Eventualaktiver
Selskabet har et eventualaktiv, der primært består af fremførte skattemæssige underskud. Eventualaktivet
udgør ialt 23 mio. kr.
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