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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 for Greenland Venture A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver,
finansielle stilling og pengestrømme, samt resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nuuk, den 13.05.2019

Direktion
Karsten Høy
direktør

Bestyrelse
Christian Madsen Motzfeldt
formand

Taitsiannguaq Olsen
næstformand

Hanne Kristiansen

Vitta Motzfeldt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Greenland Venture A/S
Konklusion med forbehold
Vi har revideret årsregnskabet for Greenland Venture A/S for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det
forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion med forbehold
Som anført i årsregnskabet note 1 foreligger der ikke et revideret årsregnskab for Greenland Ruby DK ApS.
Selskabet har i årsregnskabet indregnet en kapitalandel i Greenland Ruby DK ApS på 6.131 t.kr. samt et
tilgodehavende ved Greenland Ruby DK ApS på 27.099 t.kr. På det foreliggende grundlag er vi ikke i stand
til at konkludere vedrørende måling af kapitalandelen i og tilgodehavendet ved Greenland Ruby DK ApS.
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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores 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 med forbehold.
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 for 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.
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. Fejlinformation 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.
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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.



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 bl.a. 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.
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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 13.05.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Claus Bech
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne31453
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Greenland Venture A/S investerer i økonomisk bæredygtige virksomheder og projekter med gode udviklingsmuligheder, som har behov for kapitaltilførsel for at kunne udnytte og realisere deres potentialer.
Greenland Venture fokuserer på projekter og virksomheder, der driver erhverv i Grønland, hvor det vurderes at:


Der eksisterer et konkret behov for kapital til at realisere vækst eller for at modne et projekt



Det fremtidige forretningspotentiale er økonomisk bæredygtigt og attraktivt



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



Det vil være muligt at afhænde kapitalandelene inden for en 4- til 10-årig tidshorisont



At afkastet vil være væsentligt over den gældende markedsrente for mellemlange investeringer

Årets resultat
Årets resultat er et overskud på 0,9 mio.kr. mod et underskud i 2017 på 15,3 mio.kr. Nettoresultatet af
hovedaktiviteter er i 2018 positivt med 4,7 mio.kr. mod 10,9 mio.kr. i 2017.
Resultatet for indeværende regnskabsår har været stærkt påvirket af forøgede renteindtægter fra vores
udlån samt indgåede indtægter fra tidligere nedskrevne låneengagementer. Dertil har der været en positiv
udvikling på de indregnede reguleringer fra porteføljekapitalandelene.
Resultatet anses som tilfredsstillende.
Overskuddet fra selskabets hovedaktiviteter i 2018 var dermed tilstrækkelige til at dække driftsomkostningerne samtidig med, at pengestrømmen med ekstraordinære tilbageløb kunne dække de løbende kapacitetsomkostninger plus de nye finansieringsaktiviteter.
Moderselskabet råder over en likvid beholdning, der til enhver tid svarer til de afgivne garantistillelser.
Moderselskabet, Greenland Holding A/S, har ikke i indeværende år haft behov for at indskyde yderligere
likvide midler i Greenland Venture.
Selskabets resultater i de enkelte år skal ses i forhold til den langsigtede strategi som ventureselskab. Målet er at opnå positive resultater og tilbageløb fra eksisterende porteføljeselskaber og finansiere nye virksomheder, hvor værdiskabelse sker på lang sigt.
Det langsigtede mål er at konsolidere selskabet, så det kan medvirke til at finansiere og udvikle endnu flere
virksomheder og dermed styrke konkurrencekraften i Grønlands erhvervsliv.
Selskabets egenkapital pr. 31.12.2018 er 6,5 mio.kr. mod 5,5 mio.kr. året før.
Budgettet for 2019 udviser et forventet overskud på 4,5 mio.kr.
Der har i 2018 i gennemsnit været 2 ansatte i selskabet, det samme som i 2017. Antallet af medarbejdere
er nøje afstemt med omfanget af selskabets aktiviteter. Alle ansatte er hjemmehørende i Grønland.
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Ledelsesberetning
Årets aktiviteter
Greenland Ventures kerneydelser er vækstkapital, vækstlån og vækstkautioner.
Som de forrige år har hovedvægten været lagt på vækstkapital og vækstlån med øget indsats på afsøgning
af markedet for nye måder at tilbyde venturekapital på.
I 2018 har Greenland Venture derudover haft større fokus på eksisterende virksomheder og disses behov
for finansiering i forbindelse med vækstplaner eller ejerskifte.
Den sidste del af 2018 var også præget af forberedelser til aftalen mellem Naalakkersuisut og Den Danske
Stat, der samlet tilfører 220 mio.kr. til Greenland Venture og Vækstfonden til investering i virksomheder og
modning af projekter i Grønland. Aftalen faldt endeligt på plads i begyndelsen af 2019.
Årets henvendelser
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Antal

antal

antal

antal

antal

Antal

antal

Antal henvendelser

40

59

73

53

46

56

46

Nye investeringer

1

2

1

2

0

2

1

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

150

21.032

14.750

700

0

1.000

25

føljeselskaber

0

2.143

0

26.506

2.940

8.000

2.616

Nye garantistillelser

0

217

1.932

2.200

13.706

5.586

6.666

Nye udlån

4.397

3.705

0

5.063

8.501

6.500

8.517

Kapitalindskud, nye porteføljeselskaber
Kapitalindskud, eksisterende porte-

I 2018 modtog Greenland Venture 40 henvendelser mod 59 i 2017. En stor del af projekterne blev henvist
til anden rådgivning med henblik på yderligere modning, men for alle henvendelser gælder, at Greenland
Venture har vurderet ansøgningerne grundigt.
Henvendelserne kom fra alle byer og enkelte bygder i Grønland. På trods af faldet i antallet af henvendelser
blev der investeret i ét nyt porteføljeselskab i 2018: Sermeq Helicopters A/S i Qaqortoq.
Der er i 2018 ikke stillet nye garantier mod 217 t.kr. i 2017.
Der er bevilget nye lån i 2018 på i alt 4,4 mio.kr. mod 3,7 mio.kr i 2017.
Greenland Venture har ved udgangen af 2018 i alt 9 porteføljevirksomheder. Greenland Venture har bestyrelsesrepræsentanter i samtlige virksomheder og udøver på denne måde et aktivt medejerskab i ledelsen
af virksomhederne.
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Ledelsesberetning
Investeringerne fordeler sig på følgende brancher:


Mode og design



Mineindustri



Hotel og restauration



Softwareudvikling



Helikopterflyvning

Udadvendte aktiviteter
Greenland Venture var igen repræsenteret på PDAC-messen i Toronto. Selskabet har eksisterende investeringer i mineindustrien. Deltagelsen var en succes, hvor eksisterende kontakter og netværk blev plejet og
nye blev skabt.
I Grønland har Greenland Venture fortsat indsatsen med aktiv, målrettet kontakt til udvalgte virksomheder
og andre med det formål at synliggøre og forklare de muligheder, selskabet har for at bidrage med forskellige former for finansiering.
Forventninger til 2019
Som følge af aftalen mellem Den Danske Stat og Naalakkersuisut er det besluttet at foretage en kapitalforhøjelse i Greenland Venture A/S på 100 mio.kr. samt tilføre yderligere 10 mio.kr. til modning af projekter.
Det er ligeledes aftalt, at der sker en kapitaltilførsel til Vækstfonden på 110 mio.kr. Disse midler vil blive
anvendt til investeringer i grønlandske virksomheder i samarbejde mellem Greenland Venture og Vækstfonden.
Greenland Venture har store forventninger til at både den markante kapitaltilførsel og det styrkede samarbejde med Vækstfonden kan give store, positive effekter for både virksomheder og samfundet, og har allerede konstateret en stor interesse fra både virksomheder og interessenter.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Efter balancedagen har Greenland Ruby DK ApS gennemført en ændring af kapitalstrukturen, hvor Greenland Venture A/S har deltaget ved konvertering af udlånet på 27.099 t.kr. til aktiekapital samt ved en kontant kapitalforhøjelse på 5.000 t.kr. Greenland Ventures ejerandel udgør herefter 12%.

Bortset herfra er der ikke fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.
Resultatopgørelsens poster afviger fra årsregnskabslovens skemakrav, idet det er tilpasset karakteren af
selskabets aktivitet.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnsakbspraksis som sidste år.
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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. 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
Resultat, værdipapirer
Posten omfatter værdireguleringer af værdipapirer, herunder tab og avancer ved afhændelse af værdipapirer samt værdireguleringer, op- eller nedskrivninger, til børsnoteret værdi.
Resultat, kapitalandele
Posten omfatter værdireguleringer af kapitalandele i tilknyttede, associerede og andre virksomheder, herunder tab og avancer ved afhændelse af kapitalandele samt værdireguleringer, op- eller nedskrivninger, til
virksomhedernes indre værdi.
Resultat, vækstlån, lån og ansvarlige lån
Posten omfatter renter og provisioner. Stiftelsesprovisioner indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet
for udstedelse af lånet. Endvidere omfattes nedskrivninger på udlån, herunder konstaterede tab samt tilbageløb på tidligere afskrevne fordringer.

Greenland Venture A/S

10

Anvendt regnskabspraksis
Resultat, garantier og vækstgarantier
Posten omfatter stiftelsesprovisioner og løbende provisioner på udstedte garantier. Stiftelsesprovisioner
indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for udstedelse af lånet. Endvidere omfattes nedskrivninger på
garantier, herunder konstaterede tab samt tilbageløb på tidligere hensatte garantier.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til udvikling af projektportefølje, administration, lokaler, mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapirer.
Skat
Årets skat, som 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.
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.
Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og er hensat med 31,8%.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.
Balance
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt andre kapitalandele
Kapitalandele indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at
kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi
med tillæg af uafskrevet goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og
tab.
I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag af afskrivning på goodwill.
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Anvendt regnskabspraksis
Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et
eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative
indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige indre værdi overstiger
tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har et retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen.
Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne
aktiver og forpligtelser. Goodwill afskrives over den forventede brugstid, som er vurderet til 7 år.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter børnsnoterede værdipapirer, der måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til afvikling af garantistillelser mv.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens
kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Greenland Venture A/S

12

Anvendt regnskabspraksis
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af kapitalandele i associerede og andre virksomheder samt køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende
gæld og betaling af udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Greenland Venture A/S
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Resultatopgørelse for 2018
Note
____

2018

2017

kr.
___________

t.kr.
_______

Resultat, værdipapirer

2

Resultat, Kapitalandele

3

598.002

(7.593)

Resultat, vækstlån, lån og ansvarlige lån

4

3.011.535

(14)

Resultat, vækstgarantier og garantier

5

3.727.476
___________

Primært driftsresultat

Andre driftsindtægter

4.717.048

6

Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

7

Afskrivninger

8

Driftsresultat

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Årets resultat

113.219

9
10

(10.886)

0

(1.730.886)

(1.727)

612.281
___________

11.564
(589.819)
___________

0
_______
(14.870)

0
(393)
_______
(15.263)

0
___________

0
_______

966.402
___________

(15.263)
_______

Forslag til resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således:
Overført til næste år

868
_______

(2.257)

966.402

11

(4.147)

(2.167.005)

1.544.657

Resultat før skat

Skat af årets resultat

(2.619.965)

966.402
___________
966.402
___________

Greenland Venture A/S
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Balance pr. 31.12.2018

Note
____

2018
kr.
___________

2017
t.kr.
_______

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

12

0

0

Kapitalandele i associerede virksomheder

12

667.216

490

Andre kapitalandele

12

6.131.303

5.561

Værdipapirer

12

14.140.778

16.761

Tilgodehavende hos associerede virksomheder

13

2.837.151

2.953

Andre tilgodehavender

13

34.701.263
___________

30.091
_______

Finansielle anlægsaktiver

58.477.711
___________

55.856
_______

Anlægsaktiver

58.477.711
___________

55.856
_______

0

0

785.876

12

Periodeafgrænsningsposter

0
___________

21
_______

Tilgodehavender

785.876
___________

33
_______

Likvide beholdninger

863.328
___________

8.502
_______

Omsætningsaktiver

1.649.204
___________

8.535
_______

Aktiver

60.126.915
___________

64.391
_______

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
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Balance pr. 31.12.2018

2018

2017

Note
____

kr.
___________

t.kr.
_______

14

39.950.000

39.950

Overført resultat

(33.440.339)
___________

(34.408)
_______

Egenkapital

6.509.661
___________

5.542
_______

481.607
___________

1.803
_______

481.607
___________

1.803
_______

52.577.424
___________

56.600
_______

52.577.424
___________

56.600
_______

151.651

70

Anden gæld

406.572
___________

376
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

558.223
___________

446
_______

Gældsforpligtelser

53.135.647
___________

57.046
_______

Passiver

60.126.915
___________

64.391
_______

Aktiekapital

Andre hensatte forpligtelser

15

Hensatte forpligtelser

Gæld til tilknyttede virksomheder

16

Langfristede gældsforpligtelser

Leverandørgæld

Kautionsforpligtelser

18

Udskudt skat

17

Andre noter

20, 21
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Egenkapitalopgørelse for 2018

Aktiekapital
t.kr.
___________

Nettoopskrivning af
kapitalandele
t.kr.
___________

39.950

0

Regulering vedr. udbytte i associeret
virksomhed

0
___________

0
___________

967
___________

967
___________

Egenkapital 31.12.2018

39.950
___________

0
___________

(33.441)
___________

6.509
___________

Egenkapital 01.01.2018

Overført
resultat
t.kr.
___________
(34.408)

I alt
t.kr.
___________
5.542
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Pengestrømsopgørelse for 2018

Note
____

2018

2017

kr.
___________

t.kr.
_______

Driftsresultat

1.544.657

(14.870)

Værdireguleringer kapitalandele mv., ikke monetære poster

2.350.704

13.442

Rentetilskrivning udlån, ikke monetære poster

(2.514.467)

Af- og nedskrivninger
Ændring i driftskapital
Pengestrømme vedrørende primær drift

Nettorenter

(16.522)
19

(1.457)
0

(1.961.234)
___________

(4.986)
_______

(596.862)

(7.871)

(578.255)

(393)

Betalt selskabsskat

0
___________

0
_______

Pengestrømme vedrørende drift

(1.175.117)
___________

(8.264)
_______

Køb af materielle anlægsaktiver

(1.043.500)

0

Salg af materielle anlægsaktiver

1.655.781

0

Køb af finansielle anlægsaktiver

0

Salg af finansielle anlægsaktiver

0

0

Modtagne udbytter

0

0

Udbetalt nye udlån

(5.159.456)

(23.175)

(13.898)

Ydelser på lån

2.106.436
___________

566
_______

Pengestrømme vedrørende investeringer

(2.440.739)
___________

(36.507)
_______

Lån hos tilknyttet virksomhed

(4.022.928)
___________

40.248
_______

Pengestrømme vedrørende finansiering

(4.022.928)
___________

40.248
_______

Ændring i likvide midler

(7.638.784)

(4.523)

Likvider 01.01.2018

8.502.112
___________

13.025
_______

Likvider 31.12.2018

863.328
___________

8.502
_______

Greenland Venture A/S
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Noter
1. Særlige forhold
Usikkerhed ved indregning og måling
Greenland Venture er minoritetsaktionær i Grenland Ruby DK ApS med en ejerandel på 7,64%, der i årsregnskabet er indregnet til en værdi på 6.131 t.kr. Endvidere har Greenland Venture et udlån til Greenland
Ruby DK ApS, der er indregnet til nominel værdi på 27.099 t.kr.

Greenland Ruby DK ApS har endnu ikke aflagt årsrapport for 2018. Greenland Ruby DK ApS ejer LNS
Greenland A/S (100%) og Greenland Ruby A/S (100%). Greenland Ruby A/S driver rubinminen ved Aappaluttoq syd for Nuuk. Greenland Ruby A/S har i 2018 realiseret et begrænset salg af rubiner og selskabets
etablering af minen og driften heraf indtil nu er finansieret via lån fra Greenland Ruby DK ApS og LNS
Greenland A/S. Markedet for salg af rubiner er et lille og diskret marked og præget af få udbydere og købere. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med forudsigelserne og forventningerne til mulighederne
for salg af rubiner og hvilke priser rubinerne kan sælges til og i hvilken takt de kan sælges.

Som følge af den betydelige usikkerhed, der er forbundet med det forventede salg af rubiner, er der også
en tilsvarende usikkerhed forbundet med indregningen og målingen af værdien af kapitalandelen og tilgodehavendet hos Greenland Ruby DK ApS i årsrapporten for 2018.

Greenland Venture har ikke påtaget sig garantier, kautionsforpligtelser eller andre forpligtelser over for
Greenland Ruby DK ApS eller dets tilknyttede virksomheder. Efter balancedagen har Greenland Ruby DK
ApS gennemført en ændring af kapitalstrukturen, hvor Greenland Venture A/S har deltaget ved konvertering af udlånet på 27.099 t.kr. til aktiekapital samt ved kontant kapitalforhøjelse på 5.000 t.kr. Greenland
Ventures ejerandel udgør herefter 12%.

Going concern
For at imødegå en risiko for at forudsætningen om, at going concern kan drages i tvivl, har Greenland Ventures ledelse sikret, at moderselskabet Greenland Holding A/S ubetinget bakker selskabet op. Moderselskabet Greenland Holding A/S har afgivet uigenkaldeligt støttetilsagn om at ville sikre selskabets likviditet til
udløbet af næste regnskabsår.
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Noter

2018
kr.
___________

2017
t.kr.
_______

(2.619.965)
___________

(4.147)
_______

(2.619.965)
___________

(4.147)
_______

2. Resultat, værdipapirer
Nedskrivning af værdipapirer

3. Resultat, kapitalandele
Opskrivning af kapitalandele
Nedskrivning af kapitalandele

606.684

0

(8.682)
___________

(7.593)
_______

598.002
___________

(7.593)
_______

4. Resultat, vækstlån, lån og ansvarlige lån
Renter og provisioner

0

1.492

Nedskrivninger på udlån

0

(1.506)

Indgået på tidligere afskrevne fordringer

3.011.535
___________

0
_______

3.011.535
___________

(14)
_______

5. Resultat, vækstgarantier og garantier
Stiftelsesprovisioner

68.287

106

Løbende garantiprovisioner

33.005

82

Hensat på garantier

2.514.467

0

Indgået på indfriede garantier

1.152.000

0

Tilbageført hensættelse på garantier mv.

(40.283)
___________

680
_______

3.727.476
___________

868
_______

113.219
___________

0
_______

113.219
___________

0
_______

1.593.972

1.873

95.361

83

6. Andre driftsindtægter
Bestyrelseshonorar

7. Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensionsbidrag
Andre sociale omkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere

41.553
___________

(229)
_______

1.730.886
___________

1.727
_______

2
___________

2
_______
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Noter
2018

2017

kr.
___________

t.kr.
_______

16.522

0

8. Afskrivninger
Bygninger
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver

(628.803)
___________

0
_______

(612.281)
___________

0
_______

9. Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank
Urealiseret kursgevinst

0

0

11.564
___________

0
_______

11.564
___________

0
_______

0

3

573.023

385

0

5

16.250
___________

0
_______

589.273
___________

393
_______

0
___________

0
_______

0
___________

0
_______

10. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, bank
Renteomkostninger, tilknyttet virksomhed
Valutakursregulering
Ej fradragsberettiget omkostninger

11. Skat af årets resultat
Regulering tidligere år
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Noter
Kapitalandele
i associerede
virksomheder
kr.
___________

Andre
kapitalandele
kr.
___________

kr.
___________

9.523.867

43.898.386

20.907.600

150.000

0

0

Værdipapirer

12. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2018
Tilgang
Afgang

(6.881.367)
___________

(27.006.000)
___________

0
___________

Kostpris 31.12.2018

2.792.500
___________

16.892.386
___________

20.907.600
___________

109.151

0

0

Årets opskrivninger

26.789
___________

571.211
___________

0
___________

Opskrivninger 31.12.2018

135.940
___________

571.211
___________

0
___________

Opskrivning 01.01.2018

Nedskrivninger 01.01.2018

(9.142.591)

Årets nedskrivninger

(38.338.294)

(4.146.856)

0

0

Tilbageførte nedskrivninger vedr. tidl. år

6.881.367
___________

27.006.000
___________

0
___________

Nedskrivninger 31.12.2018

(2.261.224)
___________

(11.332.294)
___________

(6.766.822)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018

667.216
___________

6.131.303
___________

14.140.778
__________

Ejerandel
i%
___________

Selskabskapital
t.kr.
___________

Inuk Hostels ApS, Nuuk

42,40%

868

Portusooq Motorservice ApS under konkurs, Maniitsoq

48,51%

437

Selskabet af 22. marts 2018 ApS under konkurs, Maniitsoq

40,05%

209

Reply ApS, Nuuk

20,00%

125

Isaksen Design ApS, Rødovre

30,00%

125

GeoLab Greenland ApS, Nuuk

25,00%

125

Sermeq Helicopters A/S, Qaqortoq

22,22%

150

Navn og hjemsted
__________________________________

(2.619.966)

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Andre kapitalandele omfatter:
Greenland Ruby DK ApS, Ringsted

7,64%

Værdipapir:
Hudson Resources Inc

4,80%

Greenland Venture A/S
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Noter
TilgodeTilgodehavende
havende
hos associerede
hos andre
virksomheder virksomheder
kr.
kr.
___________
___________
13. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2018

13.177.124

42.094.413

Tilgang

1.050.405

4.109.051

Afgang

(9.410.029)

Renter

(12.003.237)

147.376

2.359.391

Ydelser

(248.080)
___________

(1.858.355)
___________

Kostpris 31.12.2018

4.716.796
___________

34.701.263
___________

Nedskrivninger 01.01.2018
Årets nedskrivninger
Andre reguleringer

(10.234.009)

(12.003.208)

0

(29)

11.604

0

Tilbageførte nedskrivninger vedr. tidl. år

8.342.760
___________

12.003.237
___________

Nedskrivninger 31.12.2018

(1.879.645)
___________

0
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018

2.837.151
___________

34.701.263
___________

Tilgodehavende ved Greenland Ruby Dk ApS udgør 27.099 t.kr. pr. 31.12.2018. Tilgodehavende er pr.
24.01.2019 konverteret til kapitalandele.
2018

2017

kr.
___________

t.kr.
_______

Aktiekapital 01.01.2018

39.950.000
___________

39.950
_______

Aktiekapital 31.12.2018

39.950.000
___________

39.950
_______

14. Aktiekapital

Aktiekapitalen består af aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Aktierne er ikke opdelt i klasser.
Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen i de seneste 5 år.
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Noter
15. Andre hensatte forpligtelser
Posten omfatter hensættelse til forventet indfrielse af afgivne garantier og kautioner for associerede og
andre virksomheder.

Hensat 01.01.2018

2018

2017

kr.
___________

t.kr.
_______

1.802.701

6.490

Hensat i året

0

0

Helt eller delvist kaldt i året

0

Frigivet

(2.598)

(700.000)

0

Tilbageførsel af tidligere års hensættelse

(621.094)
___________

(2.089)
_______

I alt 31.12.2018

481.607
___________

1.803
_______

52.577.424
___________

56.600
_______

52.577.424
___________

56.600
_______

52.577.424
___________

56.600
_______

52.577.424
___________

56.600
_______

52.577.424
___________

56.600
_______

16. Langfristede gældsforpligtelser
Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser
Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris):
Gæld til tilknyttede virksomheder

Langfristede gældsforpligtelser består af finansiering stillet til rådighed af Greenland Holding A/S.

17. Udskudt skat
Selskabet har netto et udskudt skatteaktiv på 37,8 mio.kr. Heraf udgør skattemæssige underskud
til fremførsel 30 mio.kr.
Henset til usikkerhed om udnyttelsestidspunktet er det valgt ikke at indregne aktivet i balancen.
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Noter
18. Kautions- og eventualforpligtelser
Selskabet har overfor pengeinstitutter afgivet selvskyldnerkautioner for engagementer med virksomheder,
som udgør max.:
2018

2017

kr.
___________

t.kr.
_______

Associerede virksomheder

591.500
___________

592
_______

Andre virksomheder

0
___________

0
_______

Vækstkatution

0
___________

0
_______

19. Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld m.v.

(753.158)

208

(1.208.073)
___________

(5.194)
_______

(1.961.231)
___________

(4.986)
_______

20. Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder
eller pålydende værdi:

Greenland Holding A/S, Nuuk, 100%

21. Koncernforhold
Greenland Venture A/S indgår i koncernregnskabet for Greenland Holding A/S, cvr.nr. 11813127.

