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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
23.12.2013 - 31.12.2014 for Sikuki Nuuk Harbour A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 23.12.2013 - 31.12.2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nuuk, den 13. Marts 2015.

DIREKTION
Jesper Johannesen
direktør

BESTYRELSE
Lars Erik Karlsson
formand

Anna-Berit Koertz

John Rasmussen

Haukur Óskarsson
næstformand

Christine M. F. Tønnesen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
PÅTEGNING
TIL KAPITALEJERNE I SIKUKI NUUK HARBOUR A/S
Vi har revideret årsrapporten for Sikuki Nuuk Harbour A/S for regnskabsåret 23.12.2013 - 31.12.2014,
der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for nødvendig for at udarbejde en årrapport 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 grønlandsk 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
23.12.2013 - 31.12.2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Nuuk, den 13. Marts 2015.
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Claus Bech
statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING
HOVEDAKTIVITET

BAGGRUND

Sikuki Nuuk Harbour A/S’ formål er at anlægge,
eje, drive og udvikle havneområder i Nuuk og
virksomhed beslægtet dermed.

Nuuk Havn er Grønlands største havn og spiller
en central rolle for godstransporten til, fra og i
Grønland. I de seneste år har Nuuk Havn imidlertid mødt kapacitetsbegrænsninger, der har
gjort det relevant at udvide havnen.

I selskabets første fase har formålet været at
udarbejde projektmateriale og udbyde projektet
i licitation.
Den nye havn er beregnet til containerterminal,
og vil kunne imødekomme de udfordringer, som
den eksisterende containerhavn står overfor. På
den nye havn tilbydes hurtigere ekspedition af
skibe via landbaserede kraner, samt forbedret
terminallogistik.
Havneudvidelsen vil også give de havnerelaterede virksomheder mulighed for at vokse og
øge aktivitetsniveauet for eksempelvis trawlere,
krydstogtskibe og fremtidige efterforskningsaktiviteter.

Sikuki Nuuk Harbour A/S blev stiftet den 23. december 2013. Det skete på baggrund af Transportkommissionens betænkning fra 2011. Heri
konkluderes, at en ny havn i Nuuk vil medføre
et samfundsøkonomisk overskud, og Transportkommissionen anbefaler, at der anlægges en ny
havn i hovedstaden.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG
ØKONOMISKE FORHOLD
Det første regnskabsår i Sikuki Nuuk Harbour
A/S udviser et negativt resultat på 1.246 t.kr.
efter skat, hvilket bestyrelsen betegner som til-
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fredsstillende og forventet. Som planlagt har
selskabet i denne periode ingen indtægter haft,
og der har udelukkende været udgifter i forbindelse med driften af selskabet samt udarbejdelse af grundlag og udbud af den nye containerterminal i Nuuk.

OPBYGNING OG AKTIVITETER

PROJEKTET
Der har været opstillet forskellige forslag til placering af ny havn. Af de opstillede løsningsforslag fremstod anlæggelsen af en ny havn på
Qeqertat og Fyrø (Admiralitetsøerne) som den
mest attraktive løsning i et økonomisk perspektiv og den mest fremtidssikrede løsning på havnens udfordringer.

Efter stiftelsen ultimo 2013 har selskabets ledelse haft fokus på at opbygge en organisation, udbyde havnen i licitation og få tilvejebragt
finansiering. Selskabet består ved udgangen af
2014 af en administrerende direktør og en projektleder.

Placeringen af den nye havn, som Sikuki Nuuk
Harbour A/S anlægger, giver gode muligheder
for fremtidige udvidelser. Samlet set har det betydet:

KAPITALGRUNDLAG

• at havn og tilhørende bygninger løbende kan
udvikles og udvides, hvis behovet opstår

Grønlands Selvstyre har som kapitalgrundlag for
Sikuki Nuuk Harbour A/S indskudt:
• 25 mio. kr. ved stiftelse
• 45 mio. kr. som efterfølgende kapitalindskud

• en funktionel havn med god logistik

• at der i projektet er indarbejdet væsentlige
besparelser
Projektet blev udbudt som totalentreprise efter
en prækvalifikation

• 30 mio. kr. som apportindskud i form af eksisterende havnearealer.
Herudover har Grønlands Selvstyre givet tilsagn
om et subordineret lån på i alt 110 mio.kr.
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SAMFUNDSHENSYN

FORVENTET UDVIKLING

Gennem et tæt samarbejde mellem alle involverede er der med dette projekt lykkedes at skabe
optimale konkurrenceforhold, der medfører en
stor anvendelse og udvikling af lokale ressourcer og i anlægsarbejderne indgår en betydelig
andel af lokal arbejdskraft omfattende både faglærte, ufaglærte samt praktikanter og lærlinge.

Når den endelige finansiering af projektet omkring anlæggelsen er tilvejebragt, og projektet
sættes endelig i gang, forventes risici i forhold
til projektets størrelse og kompleksitet at være begrænsede sammenlignet med tilsvarende
opgaver.

Samlet set svarer brugen af grønlandsk arbejdskraft til 90 fuldtidsstillinger i et år.

”Det er glædeligt for den grønlandske
befolkning, at det lykkedes at indgå aftale
med Per Aarsleff Grønland ApS, hvor der
vil være et stort fokus på involvering af
grønlandsk arbejdskraft og lærlinge. Det er
projekter som dette, der skal være med til
at få gang i hjulene i Grønland.”
Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (Siumut)

Fra medio 2016 overtager Sikuki Nuuk Harbour
A/S de eksisterende havneanlæg, og herefter
skal selskabet eje både de eksisterende og det
nye havneanlæg samt tilknyttede arealer, bygninger (bortset fra bygninger som nu er ejet af
Royal Arctic Line) og andre landfaste anlæg, der
i dag ejes af Grønlands Selvstyre.
Sikuki Nuuk Harbour A/S skal drives på delvist
kommercielle vilkår. Selskabets indtægter vil bestå af udlejning af arealer, bygninger og kraner
samt betaling af skibs- og vareafgift. Selvstyret
har igangsat en ændring af lovgivningen relateret til havneområdet med henblik på blandt
andet at skabe mulighed for at kunne regulere
skibs- og vareafgifter. Sagen forventes behandlet på Inatsisartuts Forårssamling 2015.

SIKUKI NUUK HARBOUR A/S ÅRSRAPPORT 20149

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN
Naalakkersuisut godkendte torsdag den 29. januar 2015 Sikuki Nuuk Harbour A/S’ s valg af entreprenør til anlæggelse af den nye havn i Nuuk
samt igangsætning af indledende arbejder.

Selskabet har modtaget opgørelse over udgifter
til projekt afholdt af selskabets ejer Grønlands
Selvstyre. Erhvervelsen af projektmateriale, som
var forudsat ved stiftelsen af selskabet, er budgetlagte og vil blive gennemført som forudsat
ved stiftelsen.

Sikuki Nuuk Harbour A/S har på den baggrund
indgået aftale med Per Aarsleff Grønland ApS
om etablering af en ny containerterminal.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKABSKLASSE
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt
med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN
ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære
aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og gager
såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

AF- OG NEDSKRIVNINGER

værdier og brugstider for de enkelte aktiver og
gennemførte nedskrivningstest og af gevinster
og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER
Andre finansielle indtægter består af modtagne
renteindtægter.

SKAT
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og
ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og direkte på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte på
egenkapitalen.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte rest-
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

TILGODEHAVENDER

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,
der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag
af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-7 år
Materielle anlæg under udførelse består af omkostninger medgået til etablering af ny havn.
Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare omkostninger, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret
på et skøn over de medgåede tid for det enkelte aktiv.
Renteomkostninger på lån til finansiering af
fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, hvis de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen.

UDSKUDT SKAT
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor
den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres
med udgangspunkt i den planlagte anvendelse
af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien
af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi,
aktivet forventes at kunne realiseres til, enten
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser
eller som nettoskatteaktiver.

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

ANDRE FINANSIELLE FORPLIGTELSER
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Grunde og bygninger består af gamle havnearealer. De gamle havnearealer afskrives ikke, da
brugsretten endnu ikke er taget i brug.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2014
2014
Note

kr.

Andre eksterne omkostninger

(618.176)

Bruttoresultat

(618.176)

Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger

2

Driftsresultat

52.300

Resultat af ordinære aktiviteter før skat

Årets resultat

(27.744)
(1.717.760)

Andre finansielle indtægter

Skat af ordinært resultat

(1.071.840)

(1.665.460)
3

419.439
(1.246.021)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

(1.246.021)
(1.246.021)
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BALANCE PR. 31.12.2014
2014
Note
Grunde og bygninger

30.000.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

246.048

Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Udskudt skat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

kr.

10.728.537
4

40.974.585
40.974.585
419.439
24.000
443.439

Likvide beholdninger

58.285.917

Omsætningsaktiver

58.729.356

Aktiver

99.703.941
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BALANCE PR. 31.12.2014
2014
Note
Virksomhedskapital

kr.
100.000.000

Overført overskud eller underskud

(1.246.021)

Egenkapital

98.753.979

Leverandører af varer og tjenesteydelser

548.655

Anden gæld

401.307

Kortfristede gældsforpligtelser

949.962

Gældsforpligtelser

949.962

Passiver
Ejerforhold

99.703.941
5
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2014
Virksomheds
Overført overkapital eller underskud
Kapitalforhøjelse
Årets resultat
Egenkapital ultimo

I alt

kr.

kr.

kr.

100.000.000

0

100.000.000

0

(1.246.021)

(1.246.021)

100.000.000

(1.246.021)

98.753.979
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NOTER
1. PERSONALEOMKOSTNINGER
2014
kr.
Gager og løn

1.618.460

Pensioner

117.170

Andre omkostninger til social sikring

720

Andre personaleomkostninger

530.885

Personaleomkostninger overført til aktiver

(1.195.395)
1.071.840

Antal ansatte pr. balancedagen

2

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

1

2. AF- OG NEDSKRIVNINGER
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

27.744
27.744

3. SKAT AF ORDINÆRT RESULTAT
Ændring af udskudt skat

(419.439)
(419.439)

4. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og Andre anlæg, driftsbygninger materiel og inventar

Materielle anlægsaktiver under udførelse

kr.

kr.

kr.

Tilgange

30.000.000

273.792

10.728.537

Kostpris ultimo

30.000.000

273.792

10.728.537

Årets afskrivninger

0

(27.744)

0

Af- og nedskrivninger ultimo

0

(27.744)

0

30.000.000

246.048

10.728.537

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Grunde og bygninger afskrives ikke da brugsretten til havnearealerne først overtages pr. 1. juli 2016.
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NOTER
5. EJERFORHOLD
Selskabet har registreret følgende aktionær med 100% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller
pålydende værdi:
Grønlands Selvstyre, Nuuk
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