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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 20. juli - 31. december
2012 for Greenland Oil Spill Response. 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 20. juli - 31. december 2012. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse
en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til
generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 1. maj 2013

Direktion

Lonnie Bogø Wilms
Direktør

Bestyrelse

Steen Ove Hansen

Hanne Berthels

Oddbjørg Varhaug Greiner
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Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i Greenland Oil Spill Response
Vi har revideret årsrapporten for Greenland Oil Spill Response for regnskabsåret 20. juli 31.december 2012. Såfremt årsrapporten i den foreliggende form godkendes af ledelsen, vil vi
forsyne årsrapporten med følgende revisionspåtegning:
Påtegning på årsrapporten
Vi har revideret årsrapporten for Greenland Oil Spill Response for regnskabsåret 20. juli - 31.
december 2012, der omfatter 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 20. juli - 31. december 2012 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Nuuk, den 1. maj 2013
Grønlands Revisionskontor A/S
statsautoriserede revisorer
Knud Østergaard
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Stiftelse
Grenland Oil Spill Response blev på initiativ af Grønlands Selvstyre stiftet 20. juli 2012. Selskabets
hovedaktivitet er at drive virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag vedrørende oliespildsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning efter olieforurening og anden dermed
beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i Grønland.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
2012 har for Greenland Oil Spill Response været præget af at være i en opstartsfase, der har kun
været mindre aktivitet og årets nettoomsætning udgør 1.518.005 kr. Det ordinære resultat efter
skat udgør 298.593 kr. 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 oliespildsberedskab. Markedet for oliespildsberedskab er stadig umodent i Grønland,
men med det forventede øgede aktivitetsniveau offshore de kommende år i forbindelse med
olieefterforskning i Disko vest området, Baffin Bugten og Grønlandshavet forventes det at
markedet for oliespildsberedskab vil modnes tilsvarende. Lokale grønlandske virksomheder er
også begyndt at udtrykke interesse for at være på forkant med deres oliespildsberedskab til havs,
der er derfor også et voksende marked for dette segment.
For at kunne blive det førende selskab på markedet i Grønland, er det nødvendigt for Greenland
Oil Spill Response at være i tæt dialog med myndighederne for at være på forkant med de krav
som de grønlandske myndigheder stiller til offshore aktiviteter. Ligeledes er det nødvendigt for
Greenland Oil Spill Response, at samarbejde tæt med olieindustrien omkring udvikling og indkøb
af materiel, idet det oftest er olieselskaberne der er på forkant med den teknologiske udvikling og
ligeledes har erfaringer fra andre lignende områder.
Ydermere er det Greenland Oil Spill Responses ønske at indgå i det nationale beredskab og på den
måde være med til at styrke det grønlandske oliespildsberedskab. Dette skal selvfølgelig ske i tæt
samarbejde med de ansvarlige myndigheder og med respekt for de allerede eksisterende aftaler
på området.
Forventninger til 2013
Der er beherskede forventninger til 2013 idet niveauet af olieefterforskningsaktiviteter i 2013
tyder på at blive meget lavt. Det er stadigvæk selskabets vurdering, at der vil være behov for reelt
standby af udstyr og vagtordning med de få selskaber der har planlagt at gennemføre seismiske
aktiviteter. Ydermere er det selskabets vurdering at et stille 2013, vil give god mulighed for at
bygge et godt samarbejde op med de allerede etablerede olieselskaberne der opererer ud for
Vestgrønland og de forventede nye olieselskaber i havet udfor Østgrønland samt forberede sig på
de eventuelle boringer i 2014 som både Cairn Energy og Shell er ved at planlægge.
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Risici
Olieselskabernes efterforskningsintensivitet efter olie i havet udfor Grønland er meget følsom af
to årsager; udviklingen indenfor energisektoren og markedsvilkårene hvorunder de opererer.
Udviklingen indenfor energisektoren har i de seneste båret præg af at de store olieselskaber
udvikler nye metoder til at udvinde svært tilgængelige ressourcer i form af oliesandsudvinding og
”hydraulic fracking”, hvilket betyder at selskabernes portefølje er blevet udvidet betydeligt og de
derfor ikke længere rangerer olieudvinding i svært tilgængelige områder som Grønland lige så højt
som tidligere.
Markedsvilkårene for de store internationale olieselskaber er meget vigtige når de vælger hvor de
vil intensivere deres efterforskning og fremtidige produktion, det er derfor vigtigt at der fortsat
hersker stabile markedsvilkår i Grønland for, at tiltrække olieselskaberne.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Oliespildsberedskabslager
Greenland Oil Spill Response fik ved stiftelsen af selskabet i 2012 overført lager af
oliespildsberedskabsudstyr som aftalt, i henhold til Impact Benefit Agreement indgået mellem Cairn Energy
og Grønlands Selvstyre i forbindelse med olieefterforskningsboringerne i 2010.

Ro-Clean Desmi
Troil Boom afpu750

Ro-Clean Desmi
Troil Boom GP750

Ro-Clean Desmi
Troil Boom Beach

Ro-Clean Desmi
OM140

Vikoma Mini Vac
systems

Kategori: Kystnær
flydespærrer

Kategori: Kystnær
flydespærrer

Kategori: Kystnær
/stand flydespærrer

Antal: 280 x 20m

Antal: 14 x 200m

Antal: 268 x 10m

Kategori: Rope mop
skimmer

Antal: 28

Kategori: Vacum
skimmer

Antal: 28
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Vikoma Komara 20

Fastanks 7,5m3

Kategori: Disk skimmer

Antal: 28

Kategori: midlertidigt
opbevaringssystem

Antal: 28

Fastanks 10m3

Kategori: midlertidigt opbevaringssystem

Antal: 20

Dasic Slickgone NS

Kategori: kemisk dispergering

Mængde: 40 x 1m3

Acro absorbent boom bale

Kategori: olieabsorberende flydespærrer

Antal: 90

Acro absorbent pad packs

Kategori: olieabsorberende måtte

Antal: 90

Vikoma Spate pump systems

Kategori: pumpesystem

Antal: 28

Foruden de her ovennævnte produkter, råder Greenland Oil Spill Response også over diverse mindre
materiel i form af personlige beskyttelsessæt og mindre oprydningsmateriel såsom skovle, river etc.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Greenland Oil Spill Response 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.
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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
årsregnskabet 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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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
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt
indirekte produktionsomkostninger.
Oliebekæmpelsesudstyr anses som et anlægsaktiv til udlejning, hvor lejerne bærer
omkostningerne 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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Oliebekæmpelsesudstyr

Brugstid

Restværdi

3-5 år
10 år

0-20 %
50 %

Aktiver med en kostpris på under 15.000 kr. pr. enhed 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 afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis
svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå
forventede tab.
Selskabsskat og udskudt skat
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Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt
for betalte acontoskatter.
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 inden for samme
juridiske skatteenhed.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser
til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive
rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede
virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,
investeringsaktivitet 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.
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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.

Greenland Oil Spill Response · Årsrapport for 2012

Side 13 af 20

Resultatopgørelse 20. juli - 31. december
Note

2012

Nettoomsætning

1.518.005

Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
1

1.041.472

Personaleomkostninger

-101.508

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

-500.000

Resultat før finansielle poster

439.964

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

2

-476.533

47
-2.191

Resultat før skat

437.820

Skat af årets resultat

-139.227

Årets resultat

298.593

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat

298.593

Disponeret i alt

298.593
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Balance 20. juli - 31. december
Aktiver
Note

31/12 2012
Anlægsaktiver

3

Oliebekæmpelsesudstyr

19.500.000

Materielle anlægsaktiver i alt

19.500.000

Anlægsaktiver i alt

19.500.000

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

518.181

Tilgodehavender i alt

518.181

Likvide beholdninger

530.909

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

1.049.090
20.549.090
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Balance 20. juli - 31. december
Passiver
Note

31/12 2012
Egenkapital

4
5
6

Aktiekapital
Vedtægtsmæssige reserver
Overført resultat

500.000
19.500.000
298.593

Egenkapital i alt

20.298.593

Hensatte forpligtelser
7

Hensættelser til udskudt skat

139.227

Hensatte forpligtelser i alt

139.227

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

48.370
62.900

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

111.270

Gældsforpligtelser i alt

111.270

Passiver i alt

20.549.090

8

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

9

Nærtstående parter
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Pengestrømsopgørelse for 20. juli - 31. december
Note

2012
Resultat før finansielle poster
Afskrivninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld

439.964
500.000
-518.181
111.270

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

533.053
47
-2.191

Pengestrømme fra driftsaktivitet

530.909

Apportindskud af aktiver

-20.000.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-20.000.000

Indskud

20.000.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

20.000.000

Ændring i likvider

530.909

Likvider 20. juli 2012

0

Likvider 31. december 2012

530.909

Likvider
Likvide beholdninger

530.909

Likvider 31. december 2012

530.909
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Noter
1.

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

100.000

Andre omkostninger til social sikring

900

Personaleomkostninger i øvrigt

608
101.508

2.

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat

139.227
139.227

3.

Materielle anlægsaktiver
Oliespildsbekæmpelsesudstyr
Kostpris 20. juli 2012
Tilgang ved apportindskud

0
20.000.000

Kostpris 31. december 2012

20.000.000

Årets af- og nedskrivninger

500.000

Af- og nedskrivninger 31. december 2012

500.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012
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4.

Aktiekapital
Aktiekapital 20. juli 2012

500.000
500.000

Aktiekapitalen består af 50.000 aktier á 10 kr. og multipla heraf.
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.
5.

Vedtægtsmæssige reserver
Vedtægtsmæssige reserver 20. juli 2012

19.500.000
19.500.000

6.

7.

Overført resultat
Årets overførte overskud eller underskud

298.593

Hensættelser til udskudt skat
Udskudt skat af årets resultat

139.227

Udskudt skat påhviler følgende poster:
Materielle anlægsaktiver
Fremført underskud fra tidligere år
8.

9.

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Honorar for lovpligtig revision
Honorar for andre ydelser

139.920
-693

15.000
20.000

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
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Bestyrelsesmedlemmer og –kompetencer
Steen Ove Hansen
Siddet som bestyrelsesmedlem siden selskabets oprettelse i 2012 (udpeget af Grønlands Selvsyre).
Direktør for projekts og forretningsudvikling ved Danbor.

Oddbjørg Varhaug Greiner
Siddet som bestyrelsesmedlem siden selskabets oprettelse i 2012 (udpeget af Grønlands Selvstyre).
Operativ Direktør ved NOFO.

Hanne Berthels
Siddet som bestyrelsesmedlem siden selskabets oprettelse i 2012 (udpeget af Grønlands Selvstyre).
Chef Controller ved Air Greenland.
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