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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for Greenland Oil Spill Response A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 1. april 2016
Direktion

Lonnie Bogø Wilms

Bestyrelse

Steen Ove Hansen

Oddbjørg Varhaug Greiner

Hanne Berthels

Formand
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Den uafhængige revisors påtegning
Til aktionæren i Greenland Oil Spill Response A/S
Påtegning på årsrapporten
Vi har revideret årsrapporten for Greenland Oil Spill Response A/S for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nuuk, den 1. april 2016
Grønlands Revisionskontor A/S
statsautoriserede revisorer

Knud Østergaard
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Greenland Oil Spill Responses hovedaktivitet er at drive virksomhed på et forretningsmæssigt
grundlag vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning
efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i
Grønland.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
2015 har for Greenland Oil Spill Response (GOSR) været et travlt år med mange aktiviteter på
trods af få aktiviteter indenfor olieefterforskningsområdet.
Der har været et godt samarbejde med olieefterforskningsselskaberne. Det har medført
sponsoreringen af et semi-frivilligt beredskab under GOSR, med det formål at styrke det lokale
oliespildsberedskab. 16 personer forventes ultimo juni 2016 at have gennemført GOSR’s
oliespildsbekæmperuddannelse, som er baseret på internationale godkendte standarder. De 16
oliespildsbekæmpere er private borgere, i Nuuk og Aasiaat; de to byer hvor GOSR’s udstyr er
placeret. Det semi-frivillige beredskab gør det muligt at sikre GOSR’s kunder en hurtig
indsættelse med lokalkendskab i forbindelse med olieforureningsbekæmpelse. Sponsoreringen
af det semi-frivillige beredskab udgør i 2015 DKK 282.000, hvilket dækker lønninger, arbejdstøj
og kursusforløb.
Ligeledes har GOSR afholdt eksterne kurser i olieforureningsbekæmpelse og –beredskab.
Kurserne er blevet vel modtaget og har betydet, at vidensniveauet omkring
olieforureningsbekæmpelse generelt er blevet højnet i Grønland. I forlængelse af dette har
GOSR i samarbejde med Greenland Oil Industry Association (GOIA) afholdt en workshop for
relevante myndigheder omkring oliespildsberedskab, med det formål at højne vidensniveauet
yderligere og styrke samarbejdet på tværs af myndigheder og organisationer involveret i
olieforureningsbekæmpelse.
Som en naturlig opfølgning på det Memorandum of Understanding (MoU) der blev indgået
mellem GOSR og det britiske selskab OSRL Ltd. I 2014, påbegyndtes i efteråret 2015
planlægningen af en større fælles test af udstyr samt træning i Grønland mellem GOSR og
OSRL. Test af tilsendt udstyr fra OSRL, GOSR’s udstyr, samt fælles træning i Grønland, blev
gennemført i marts 2016 med stor success. Det er GOSR’s mål at fortsætte det gode
samarbejde med OSRL og andre samarbejdspartnere i fremtiden, for at sikre det bedst mulige
beredskab - og kompetenceopbygning indenfor olieforureningsbekæmpelse i Grønland. Derfor
er GOSR også stærkt involveret i den fælles beredskabsøvelse mellem danske og grønlandske
myndigheder i Grønland i 2016; LIVEX 2016.
Internationalt samarbejde og vidensdeling er af yderste vigtighed for GOSR og dets videre
udvikling. GOSR påbegyndte derfor allerede i foråret 2015 en ansøgning sammen med 12 andre
forskningsinstitutioner om finansiering gennem EU’s Horizon 2020. Projektet “Integrated oil
spill response actions and environmental effects – GRACE” har fokus på udvikling,
sammenligning og evaluering af effektiviteten, samt miljømæssige påvirkninger af forskellige
metoder indenfor oliespildsberedskab i koldt klima. Projektet blev godkendt primo 2016 og vil
løbe fra primo 2016-primo 2018. Det samlede budget udgør EUR 5,28 mio., hvoraf GOSR’s andel
i projektet udgør EUR 230.000, hvilket blandt andet skal bruges til indkøb af udstyr til test
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samt fartøjsleje i Grønland.
De internationale nedadgående tendenser indenfor olieindustrien afspejles også i
aktivitetsniveauet i Grønland. Dette var forventet og derfor er det også af yderste vigtighed at
GOSR fremadrettet modtager sponsorater/finansiering til projekter, der går ud over selskabets
almindelige drift og vedligehold.
Årets nettoomsætning udgør DKK 4.645.801. mod DKK 3.957.641. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør DKK-114.266 mod DKK-228.587 sidste år. Ledelsen anser årets resultat
sammenholdt med årets aktiviteter for tilfredsstillende.
Markedsudvikling
Greenland Oil Spill Response er det eneste selskab i Grønland, der driver forretning på området
indenfor olieforureningsbekæmpelse, men markedet er stadig umodent i Grønland. Med den
nuværende råstofstrategi og den generelt negative markedsudvikling forventes markedet først
nogenlunde modent om 5-7 år når de forventede olieefterforskningsaktiviteter i Disko Vestområdet, Baffinbugten og Grønlandshavet forventes at tiltage.
For at videreudvikle Greenland Oil Spill Response og imødekomme det forventede niveau af
olieefterforskningsaktiviteter, vil GOSR fortsætte med at styrke det semi-frivillige
oliespildsberedskab og videreudvikle selskabets kompetencer ved både internationale og
nationale samarbejder der mønter ud i konkrete handlinger, såsom fælles øvelser og træning.
Forventninger til 2016
Der er beherskede forventninger til 2016 i forhold til niveauet af olieefterforskningsaktiviteter,
som tyder på at komme til at ligge på et lidt lavere niveau, end det som er set de sidste 2 år.
Det er dog stadigvæk GOSR’s vurdering, at der vil være behov for reelt standby af udstyr og
vagtordning, med de få selskaber der har planlagt at gennemføre olieefterforskningsaktiviteter.
Der er derimod meget positive forventninger til videns- og kompetenceudviklingen af selskabet
i form af internationalt samarbejde.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Materiel - Olieforureningsbekæmpelse

Greenland Oil Spill Responses lagre af udstyr til olieforureningsbekæmpelse er placeret i Nuuk
og Aasiaat havn(e), idet det var og fortsat er selskabets vurdering at placeringen af udstyret på
disse to lokaliteter bedst dækker selskabets kunders behov for olieforureningsbereskab i
Grønland på nuværende. Olieforureningsbekæmpelseslagrene består af en meget stor mængde
udstyr velegnet til grønlandske forhold.

Ro-Clean
Desmi Troil
Boom
afpu750
Kategori:
Kystnær
flydespærring
Antal: 280 x
20m

Troil boom AF750PU er en
oppustelig letvægts
flydespærring, der er
designet til at kunne
inddæmme olie både
hurtigt og enkelt.
Flydespærringen er især
velegnet til inddæmning af
olie ved havne, marinaer,
floder, langs kyster og
flodmundinger.

Foto: Lars Demant-Poort

Ro-Clean
Desmi Troil
Boom GP750
Kategori:
Kystnær
flydespærring
Antal: 112 x
25m

TROILBOOM GP (“General
Purpose”) er en skumfyldt
letvægts flydespærring der
er designet til at kunne
inddæmme olie både
hurtigt og enkelt.
Flydespærringen er især
velegnet til inddæmning af
olie ved havne, marinaer,
floder, langs kyster og
flodmundinger.

Foto: Leiff Josefsen
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Ro-Clean
Desmi Troil
Boom Beach
Kategori:
Kystnær
/strand
flydespærring
Antal: 268 x
10m

Foto: Lonnie Wilms

Troil Boom Beach er en
specialdesignet
flydespærring med
ballastvand. Ballastvandet
pumpes igennem to rør der
løber langs bunden af
flydespærringen og
fungerer som stabilisering
når flydespærringen flyder
og som et segl når
flydespærringen kommer i
berøring med havbunden.
Denne type flydespærring
er derfor yderst velegnet til
inddæmning af olie ved
strande, sumpområder og
andre lavvandede områder

Ro-Clean
Desmi OM140

OM140 er en simpel men
effektiv såkaldt ”rope mop
skimmer”. Denne type
Kategori: Rope skimmere er igennem
mop skimmer mange år blevet brugt med
stor success til at opsamle
Antal: 28
olieforurening til vands
over hele verden.

Foto: Lonnie Wilms
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Vikoma Mini Vac
system
Kategori: Vacum
skimmer
Antal: 28

Mini Vac skimmeren fra
Vikoma er en en
letvægtsskimmer i aluminium
beregnet til at kunne blive
båret af 2 personer, hvilket gør
den ideel at bruge ved øde og
svært tilgængelige steder.
Denne typer skimmer bruges
med succes flere steder i
verden af beredskabsorganisationer, kystvagt,
brandvæsen og havnemyndigheder.

Foto: Lonnie Wilms

Vikoma Komara
20
Kategori: Disk
skimmer
Antal: 28

Komara 20 skimmeren fra
Vikoma er en alsidig oliofilisk
disk skimmer der kan operere i
de fleste miljøer med en
indsamlingshastighed på op til
23m3/t og med en
indsamlingsevne på op til 98
%.

Foto: Nicola Jackson
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Delta
Skimmer
system
Kategori:
Antal: 28

Foto: Lonnie Wilms

Fastank
Kategori:
opbevaringssystem
Antal: 48

Delta skimmer systemet er
en selvstændig frit
flydende skimmer, specielt
designet til at bruge i lavt
vand og utilgængelige
områder. Systemet kan
opsamle op til 24m3/t.
Delta skimmerens lette
konstruktion gør den
særligt velegnet til
strandoprydning, kystlinje
operationer og omkring
moler, samt i søer,
damme, havne, havne,
floder og søer og vandløb.
Det kompakte design gør
det også muligt at benytte
systemet i tankanlæg mm.
Fastanks er midlertidige
opbevaringssystemer der
kan samles i løbet af få
minutter og som er yderst
effektive til at opbevare
olie i, i forbindelse med
oprydning efter et
oliespild. Systemet er
meget stabilt og kan
placeres på ujævne flader
og er nem at rengøre
efterfølgende.

Foto: Lonnie Wilms

Ud over ovennævnte materiel, råder Greenland Oil Spill Response over en større mængede
kemisk dispergeringsvæske af mærket Dasic Slickgone NS samt personligt værneudstyr og
strand- og kystoprydningsmateriel. Dasic Slickgone er en af de mest anvendte type (type 3)
dispergeringskemikalier og er utroligt effektivt på et bredt spekter af forskellige olier, herunder
også tunge olier og emulgerede olier selv ved lave temperaturer.
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Selskabets ledelse

Bestyrelsen
Greenland Oil Spill Response drives i
overensstemmelse med Grønlands
Selvstyres retningslinjer for god
selskabsledelse.
Medlemmerne af bestyrelsen
aflønnes med et fast årligt honorar på
DKK50.000. Næstformanden
modtager et årligt honorar på
DKK75.000 og formanden modtager
et årligt honorar på DKK150.000.
Honorarerne stemmer overens med
ejernes anbefalinger for Greenland Oil
Spill Response.

- Øvrige tillidshverv: Masava Kemi
(BM), Alslev Rustfri Montage (BM),
AMU-vest (BM).

Steen Ove Hansen

Formand

Salgs- og
erhvervsdirektør i
Stenca Trading

Bestyrelsen for Greenland Oil Spill
Response afholder fire ordinære
bestyrelsesmøder om året.

- Kompetencer: Bredt kendskab til
erhvervsudvikling, logistik og
offshore industrien, herunder
indgående kendskab til grønlandsk
logistik og erhvervsudvikling.
- Kvalifikationer: Uddannet speditør
og tysk og engelsk korrespondent,
27 års erfaring indenfor logistik og
offshore branchen fra både
Danmark, Færøerne og Grønland

- Øvrige tillidshverv: ingen

Bestyrelsen gennemfører hvert år en
bestyrelsesevaluering og meddeler
aktionæren, Grønlands Selvstyre,
resultat og indstillinger.

Oddbjørg Varhaug
Greiner

Næstformand
Selvstændig
konsulent

- Kompetencer: Indgående
kendskab til Olieforureningsbekæmpelse, olieforureningsberedskab, råstofaktiviteter samt
bredt kendskab til offshore
sektoren og de norske krav som de
grønlandske myndigheder bruger
som guidelines i forbindelse med
offshore aktiviteter.
- Kvalifikationer: Uddannet geolog
fra NTNU, 20+ års erfaring med
norsk og international
olieefterforskning, 8 års erfaring
som Offshore Installation Manager
på norsk sokkel og 5 års erfaring
som operativ Direktør i NOFO
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- Øvrige tillidshverv: Ingen
- Kompetencer: Indgående kendskab til økonomistyring og regnskab
samt bredt kendskab til grønlandske forhold, projektledelse og strategisk
udvikling.

Hanne Berthels
Chief Controller i Air
Greenland

- Kvalifikationer: Uddannet Merkonom i Virksomhedsøkonomi fra
Niuernermik Ilinniarfik, samt videreuddannelse med General
Management Programme ved CEDEP i Paris og enkeltfag på cand. scient.
adm ved Ilisimatusarfik. 20+ års erfaring med økonomistyring i Air
Greenland.

Direktion
Greenland Oil Spill Response’s
direktør, Lonnie Bogø Wilms tiltrådte
i 2013. Direktøren modtager en fast
årlig løn inklusiv pension på 527.631
kr. samt fri bolig. Udgifter til
telekommunikation dækkes af
Greenland Oil Spill Response efter
almindelige regler herfor.
Opsigelsesvarsel for direktøren er 6
måneder fra selskabets side og 4
måneder fra direktørens side. Der er
ikke aftalt bonusordninger eller
aldersgrænse.

- Øvrige tillidshverv: Ingen

Lonnie Bogø
Wilms
Adm. Direktør for
Greenland Oil Spill
Response A/S

- Kompetencer: Særligt kendskab
til beredskab og råstofaktiviteter i
Grønland, oliebekæmpelsesberedskab generelt, kendskab til
grønlandske forhold, forhandling på
internationalt niveau og offshore
sikkerhed og sundhed
- Kvalifikationer: Uddannet Cand.
negot fra Syddansk Universitet,
Bachelor fra Bergen Høgskole,
Professional Certificate in Risk
Management and Decision Making
fra Stanford Center for Professional
Development. 6 års erfaring med
olieforureningsberedskab og
generelt berdskab i Grønland såvel
som 2 års erfaring med luftfartssikkerhed i Danmark.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Greenland Oil Spill Response A/S er i henhold til bekendtgørelsen for Grønland
om anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber (undtagelsesbestemmelse) 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
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber
har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.
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 samt fortjeneste og tab ved salg af
immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede
kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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 på egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Oliebekæmpelsesudstyr anses som et anlægsaktiv til udlejning, hvor lejerne bærer
omkostninger ved efter brug at bringe materialet tilbage til sin oprindelige stand. Udstyret
afskrives systematisk ned til en scrapværdi på 50 % over 10 år.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:
Brugstid
Restværdi
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Oliebekæmpelsesudstyr

10 år

50 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger
i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger består af oliebekæmpelsesudstyr som forbruges ved anvendelsen, som f.eks
brændstof, kemikalier, absorberende flydespæringer, engangsdragter mv. og måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan
beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere
års skattepligtige indkomster.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige
underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning
i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, inve15

steringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved
årets begyndelse og afslutning.
Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning
af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene
optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt
kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun
er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2015

2014

Nettoomsætning
Omkostninger til råvarer og hjælpemidler
Andre eksterne omkostninger

4.645.801
-283.733
-1.744.722

3.957.641
0
-1.933.157

Bruttoresultat

2.617.346

2.024.484

-1.932.506
-925.000

-1.535.408
-925.000

-240.160

-435.924

72.615
0

101.157
-249

-167.545

-335.016

53.279

106.429

-114.266

-228.587

Disponeret fra overført resultat

-114.266

-228.587

Disponeret i alt

-114.266

-228.587

1 Personaleomkostninger
2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat
Andre finansielle indtægter
3 Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat
4 Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

15.262.500

16.187.500

15.262.500

16.187.500

Deposita

81.666

81.666

Finansielle anlægsaktiver i alt

81.666

81.666

15.344.166

16.269.166

Varebeholdning

1.462.500

1.462.500

Varebeholdninger i alt

1.462.500

1.462.500

608.104
42.945
6.074

772.004
0
155.663

Tilgodehavender i alt

657.123

927.667

Likvide beholdninger

2.850.702

1.829.917

Omsætningsaktiver i alt

4.970.325

4.220.084

Aktiver i alt

20.314.491

20.489.250

Anlægsaktiver
5 Olieforureningsbekæmpelses-udstyr
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6 Udskudte skatteaktiver
Andre tilgodehavender
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

500.000
19.500.000
-92.210

500.000
19.500.000
22.056

19.907.790

20.022.056

Hensættelser til udskudt skat

0

10.334

Hensatte forpligtelser i alt

0

10.334

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

142.324
264.377

189.158
267.702

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

406.701

456.860

Gældsforpligtelser i alt

406.701

456.860

20.314.491

20.489.250

Egenkapital
7 Virksomhedskapital
8 Vedtægtsmæssige reserver
9 Overført resultat
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

10 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
11 Nærtstående parter
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2015

2014

-114.266
799.106
263.329

-228.587
717.663
36.052

948.169
72.616
0

525.128
101.157
-249

Pengestrøm fra ordinær drift
Betalt selskabsskat

1.020.785
0

626.036
-106

Pengestrømme fra driftsaktivitet

1.020.785

625.930

Andre pengestrømme fra (brugt i) investeringsaktivitet

0

-28.500

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

0

-28.500

1.020.785

597.430

1.829.917

1.232.487

2.850.702

1.829.917

Likvide beholdninger

2.850.702

1.829.917

Likvider 31. december 2015

2.850.702

1.829.917

Årets resultat
12 Reguleringer
13 Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

Ændring i likvider
Likvider 1. januar 2015
Likvider 31. december 2015

Likvider
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Noter
1.

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Direktion
Bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

1.932.506

1.535.408

527.631
275.000

514.999
275.000

802.631

789.999

2

2

925.000

925.000

925.000

925.000

0

249

0

249

-53.279
0

-106.535
106

-53.279

-106.429

Øvrige finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4.

2014
969.462
71.651
8.601
485.694

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivning på oliespildsbekæmpelsesudstyr

3.

2015
1.064.712
78.747
9.876
779.171

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
Regulering af tidligere års skat
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5.

Materielle anlægsaktiver
Olieforureningsbekæmpelses-udstyr
Kostpris 1. januar 2015

18.500.000

Kostpris 31. december 2015

18.500.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015
Årets afskrivninger

2.312.500
925.000

Af- og nedskrivninger 31. december 2015

3.237.500

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

6.

Udskudte skatteaktiver
Udskudte skatteaktiver 1. januar 2015
Udskudt skat af årets resultat

Udskudt skat påhviler følgende poster:
Materielle anlægsaktiver
Fremført underskud fra tidligere år

7.

15.262.500

-10.334
53.279

-116.869
106.535

42.945

-10.334

-2.244.696
2.287.641

-1.420.798
1.410.464

42.945

-10.334

500.000

500.000

500.000

500.000

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar 2015

Aktiekapitalen består af 50.000 aktier a 10 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i
klasser.

8.

Vedtægtsmæssige reserver
Vedtægtsmæssige reserver 1. januar 2015

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000
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9.

Overført resultat

31/12 2015
22.056
-114.266

31/12 2014
250.643
-228.587

-92.210

22.056

Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede
revisorer

54.425

99.925

Honorar lovpligtig revision
Honorar andre ydelser

25.000
29.425

25.000
74.925

54.425

99.925

Overført resultat 1. januar 2015
Årets overførte overskud eller underskud

10.

11.

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af selskabskapitalen:
Grønlands Selvstyre, Imaneq 4, 3900 Nuuk

12.

Reguleringer
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Skat af årets resultat

13.

925.000
-72.615
0
-53.279

925.000
-101.157
249
-106.429

799.106

717.663

313.489
-50.160

-202.744
238.796

263.329

36.052

Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld
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