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Forord

nye mulIgheder

Med den fremsynede beslutning om at stifte SIKUKI og anlægge 

nye faciliteter på Qeqertat og Fyrø (Admiralitetsøerne) i Nuuk, 

får infrastrukturen i Grønland et stort og fremtidssikret løft. 

Velfungerende infrastruktur er en forudsætning for vækst, 

og en ny containerterminal i Nuuk har både været på ønske-

sedlen og på tegnebrættet i langt over 10 år. Derfor er 2015 

et skelsættende år. Lovgivning, entreprise og finansiering er 

faldet på plads. Og ikke mindst er byggeriet sat i gang, og 

skrider frem. 

Om mindre end et år har Grønland en ny containerterminal, 

der kan effektivisere forsyningen af hele landet. Og Nuuk har 

et samlet havneområde, der er bygget til fremtidens behov.

Den nye havn bliver billigere end tidligere antaget, på grund af 

et optimeret design.

Byggeriet skaber grønlandske arbejds- og lærlingepladser, så 

allerede nu har havnen en positiv afsmitning på samfundet. 

Og den bliver forhåbentlig større i fremtiden.

Over hele verden skaber havne udvikling og tiltrækker er-

hvervsaktiviteter. Det bliver også Sikuki Nuuk Habours rolle i 

fremtiden. 

Oveni effektiviseringen af forsyningen er SIKUKI klar til at 

supportere eventuel udvikling inden for fiskeindustrien, turis-

men og råstofsektoren, når der er brug for det. Men mulighe-

derne stopper ikke der. 

Havnen og den nye terminal er unik i sin skalerbarhed. Den 

er en god investering for det Grønland, vi kender i dag. Med 

de talrige udvidelsesmuligheder er den også en langsigtet 

investering, der kan tilpasses til væksten.

Det er – nærmest – kun fantasien, der sætter grænser for 

udviklingsmulighederne. Derfor ser vi tilbage på 2015 som  

et skelsættende år, og forventer os meget af fremtiden. 

 

 

Lars Karlsson, bestyrelsesformand

Pall Hermannsson, direktør

Årsrapporten er udarbejdet på grønlandsk, dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
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ledelsespåtegnIng

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 

godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 

31.12.2015 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. 2015 samt af resultatet af virksomhedens 

aktiviteter for regnskabsåret 01.01. 2015 - 31.12. 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Nuuk, den 16. februar 2016 
 
 

Direktion

Pall Hermannsson 
direktør 

 
 

Bestyrelse

 Lars Erik Karlsson Haukur Óskarsson 
 formand næstformand

 
 Anna-Berit Koertz  Christine Tønnesen 

 
John Rasmussen
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den uaFhængIge reVIsors erklærIng

Til kapitalejerne 
i Sikuki Nuuk Harbour A/S
Vi har revideret årsrapporten for Sikuki Nuuk Harbour A/S for 

regnskabsåret 01.01. 2015 - 31.12. 2015, der omfatter ledel-

sespåtegning, 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 årsregn-

skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for 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 årsrappor-

ten 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 omstændigheder-

ne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvi-

dere 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 

regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven.

Nuuk, den 16. februar 2016.

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Bech

Statsautoriseret revisor
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ledelsesberetnIng

Hovedaktivitet
Sikuki Nuuk Harbour A/S’ formål er at anlægge, eje, 

drive og udvikle havneområder i Nuuk og virksomhed 

beslægtet dermed.

Sikuki Nuuk Harbour A/S blev stiftet den 23. decem-

ber 2013, efter et længere tilløb. Den endelige stiftel-

se skete blandt andet på baggrund af Transportkom-

missionens betænkning fra 2011. Heri konkluderes, 

at en ny havn i Nuuk vil medføre et samfundsøkono-

misk overskud, og Transportkommissionen anbefa-

ler, at der anlægges en ny havn i hovedstaden.

2015 har været kendetegnet ved forberedelse og gennemfør-

sel af en række af de forudsætninger, der skal være på plads 

for at SIKUKI kan leve op til sit formål.

Både politikere, embedsværk, bestyrelse og ansatte har 

leveret en forbilledlig indsats for at kunne passere en række 

nødvendige milepæle. (se figur 1)

Entreprise

I februar 2015 indgik SIKUKI aftale med Per Aarsleff Grønland 

ApS om en totalentreprise på byggeriet af ny containerter-

minal. Kontrakten er udformet på baggrund af en prækvali-

fikation og efterfølgende licitation, som blev afholdt i 2014. 

Kontrakten blev indgået med forbehold for, at finansieringen 

faldt på plads. 

Figur 1
Indgåelse af  
kontrakt med  
Per Aarsleff  
Grønland

Inatsisartutlov  
om Sikuki

Finanseringsaftale

Inatsisartutlov  
om havne

Lejeaftale med 
Royal Arctic Line

feb

mar

apr 

maj

jun

jul
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Inatsisartutlov om havne & Inatsisartutlov om  

Sikuki Nuuk Habour

I juni offentliggjordes to Inatsisartut-love: Inatsisartutlov nr. 9 

af 3. juni 2015 om havne, som blandt andet regulerer brugen 

af og betaling for brug af havne i Grønland, samt Inatsisar-

tutslov nr. 17 af 3. juni 2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S 

og anlæg af havn ved Nuuk som omhandler formålet med 

selskabet og byggeriet af nyt anlæg (begge love kan findes på 

www.lovgivning.gl).

Lejeaftale

Containertransporten til og fra Grønland er en væsentlig 

forudsætning for SIKUKI, og i de første år vil containertrans-

porten tilvejebringe op mod 95 procent af indtjeningen. Royal 

Arctic Line har koncession på containertransport til, fra og i 

Grønland, og en lejeaftale med Royal Arctic Line er således en 

grundlæggende forudsætning for havnen. I juni faldt lejeafta-

len med Royal Arctic Line på plads 

Finansiering

Med disse grundlæggende forudsætninger på plads kunne 

bestyrelsen i juni indgå en fordelagtig finansiering, med en lav 

rente. Finansieringen har sammen med et tilpasset design og 

dermed reduceret entreprise, betydet at det samlede projekt 

er markant billigere end tidligere antagne forudsætninger i 

grundlaget for SIKUKIs etablering. Eksempelvis bliver Royal 

Arctic Lines betaling til SIKUKI mere end 25 procent billigere 

en tidligere indikationer.  

Byggeriet tager fart

Byggeriet på Qeqertat er beregnet til containerterminal, og 

vil imødekomme de plads- og effektivitetsudfordringer som 

den eksisterende containerhavn står med. På den nye havn 

tilbydes hurtigere ekspedition af skibe via landbaserede 

kraner og forbedret terminallogistik. Andet halvår af 2015 har 

hovedsagelig handlet om byggeprocessen, som er beskrevet 

under Projektet (side 13).

Havneudvidelsen vil også give havnerelaterede virksomheder 

mulighed for at vokse og øge aktivitetsniveauet, eksempelvis 

for trawlere, krydstogtskibe og fremtidig efterforskning

Baggrund
Nuuk Havn er Grønlands største havn og spiller en central 

rolle for godstransporten til, fra og i Grønland. Gennem en del 

år har Nuuk Havn imidlertid mødt kapacitetsbegrænsninger, 

der har gjort det relevant at udvide havnen. Mulighederne for 

at bygge en havn har været diskuteret gennem mange år (se 

faktaboks).

Sammen med behovet for mere plads, har en række forskel-

lige ejer-modeller været diskuteret. Mest kendt er firkløveret, 

Grønlands Selvstyre, Kommuneqarfik Sermersooq, Royal 

Arctic Line og Aalborg Havn, som indledte et samarbejde kort 

efter Transportkommissionens betænkning. 

Med stor opbakning, også fra de tidligere samarbejdspart-

nere, besluttede Inatsisartut i stedet at stifte et nyt selskab, 

ejet af Grønlands Selvstyre, til opgaven med at etablere, eje 

og drive havn i Nuuk, både den nuværende havn, og den ter-

minal som er under opførsel. Selskabet skal drives på delvist 

kommercielle vilkår, finasieres ved brugerbetaling, og sikre 

udviklingsmuligheder og lige vilkår for havne-aktører i Nuuk.

Ukiumut nalunaarut 2015    Sikuki Nuuk Harbour A/S        9



  

 

Sikuki Nuuk Harbour A/S blev stiftet i december 

2013. Men ønsket om en udvidelse af havnefaci-

liteterne i Nuuk opstod for over 15 år siden. Ikke 

overraskende var det havnens største bruger, 

Royal Arctic Line, der omkring årtusindeskiftet 

først fremsatte ønsket om bedre plads.

De mellemliggende år er blevet brugt til en 

række undersøgelser. Dels af teknisk karakter, 

men nok vigtigere: Af det samfundsøkonomiske 

perspektiv. Kunne det overhovedet betale sig at 

bygge ny containerterminal i Nuuk? 

En række af de grundlæggende undersøgelser 

ses herunder i omvendt kronologisk rækkefølge 

fra i dag, og tilbage til årtusindeskiftet, hvor 

effektiviteten i følge det forberedende lovarbej-

de toppede, inden pladsmangel førte til mindre 

effektive operationer.

2015 
Bemærkninger til:

Inatsisartutslov nr. 17 af 3. juni 2015

...samlet set har det betydet: En anlægssum på i alt  

551,4 mio. kr. excl. renter men inkl. anlæg, bygninger,  

infrastruktur, mobilkraner, planlægningsomkostninger og 

uforudsete omkostninger, hvilket er ca. 100 mio. kr.  

mindre end det oprindeligt forudsatte.

2013 
SAMFUNDSØKONOMISK KONSEKVENSVURDERING  

UDVIDELSE AF NUUK HAVN

Finansdepartementet, Grønlands Selvstyre. Udført af: Rambøll

Formålet med udvidelsen af Nuuk havn er at reducere behovet 

for fremtidige fragtratestigninger og tilvejebringe en fremtids-

sikret infrastruktur, der kan imødekomme fremtidig vækst i 

hele landet. Udgangspunktet for analysen er kapacitetsproble-

mer på den nuværende havneterminal, som betyder, at eks-

pedition af skibe, terminallogistik og opbevaring af containere 

ikke er effektiv.

Den velfærdsøkonomiske analyse belyser, hvorvidt en udvidel-

se af Nuuk havn er økonomisk fordelagtig for samfundet som 

helhed. Den velfærdsøkonomiske analyse viser, at en udvidel-

se af Nuuk havn samfundsmæssigt er økonomisk fordelagtig 

i alle fire scenarier. Nettonutidsværdi for en udvidelse af Nuuk 

havn ligger i intervallet ca. 539-615 mio. kr. i de fire scenari-

er. Det betyder, at de forventede nettogevinster for samfundet 

ved at etablere en ny havn er positive – og ret store. De øvrige 

økonomiske nøgletal (intern rente, tilbagediskonteringsrente 

og benefit/cost ratio) understøtter, at det er samfunds- øko-

nomisk fordelagtigt. Resultaterne kan sammenlignes med 

Transportkommissionens beregninger og ligger på nogenlunde 

samme niveau.

2011
TRANSpORTKOMMISSIONEN  

Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger

Grønlands Selvstyre

Alt i alt må Transportkommissionen derfor konkludere, at 

rentabiliteten af en ny containerhavn ved Qeqertat synes at 

være robust overfor endog betydelige variationer i de centrale 

forudsætninger.

En ny havn i Nuuk er forbundet med et betydeligt samfunds-

økonomisk overskud. 

Kommissionen anbefaler, at der anlægges en ny havn, da 

analysen peger på, at denne konklusion er robust over for 

betydelige variationer i de centrale antagelser og vurderinger, 

som er lagt til grund.
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2006
NUUK HAVN  –  Udvidelse af eksisterende Atlanthavn  

eller Ny havn på Qeqertat, Samfundsøkonomisk sammen-

ligning af to havneløsninger, den 1. september 2006

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og  

Infrastruktur & Nuup Kommunea

En ny containerterminal på Qeqertat er logistikmæssigt er en 

god løsning, idet mere plads og en mere reguler indretning 

på den nye terminal vil give havnen bedre muligheder for en 

hurtigere håndtering af containere m.v.. Samtidig er der gode 

udviklingsmuligheder, med en udvidelsesmulighed af baglan-

det op til ca. 370.000 m2 (alene Qeqertaq Avalleq/Fyrø har et 

areal på ca. 120.000 m2), mod de nuværende samlede arealer 

på ca. 135.000 m2 i den gamle havn. Selvom anlæggelsen af 

en ny containerhavn i Qeqertat er dyrere end en udvidelse af 

nuværende havn, er der en række fordele, som nævnes uden 

rangorden i det følgende og er beskrevet nærmere i redegø-

relsen:

 – væsentlig bedre udnyttelse af nuværende havn

 – bedre trafikale forhold til/fra havne områder

 – effektivitetsforbedring på havnen

 – fremtidssikring med store udvidelsesmuligheder

 – plads til etablering af havnerelaterede funktioner 

 – tilgang af Canadiske trawlere

 –  bedre mulighed for at bruge Nuuk som HUB  

(også til Nunavut)

 – mulighed for etablering af frysehuse

 – mulighed for support af fremtidige off-shore

 – mere harmonisk byudvikling.

 

En etablering af en ny containerhavn på Qeqertat vil afsted-

komme følgeinvesteringer af forskellige art. Der skal bl.a. 

bygges pakhuse, garager m.v. og Nuussuaq-tunnelen skal 

udvides til en ”2 sporvej”, hvorved transporttiden mellem 

havnene forkortes og gener i boligområderne undgås.

2001/2002
UDByGNINGSpLAN FOR GRØNLANDS HAVNE  

Baggrund, strategi og 10-årig sektorplan 

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og  

Infrastruktur. Udarbejdet af Niras Greenland A/S

9.1.1 Nuuk: Havneforholdene i Nuuk er yderst begrænsede 

både hvad angår kajforhold og bagland. Desuden er trafikfor-

holdene på havnen meget utilfredsstillende… må man for-

udse at der på længere sigt må ske en drastisk udbygning af 

havneforholdene, enten med anlæg af en ny containerhavn fx 

på Admiralitetsøerne, eller med en udbygning af kajarealerne 

ved den nuværende placering. I alle scenarier skønnes dette 

at være nødvendigt inden for planlægningshorisonten. 

Hertil kommenterer RAL: 

Bibeholdelse af containerterminal på den nuværende place-

ring er en kortsigtet løsning. Der bør i stedet etableres en ny 

containerterminal på Admiralitetsøerne med tilhørende pak-

husfaciliteter på omkring 1.250 m2. Logistikmæssigt er dette 

klart den bedste løsning, idet mere plads på den nye terminal 

vil give havnen bedre muligheder for en hurtigere håndtering 

af containere, m.m. Samtidig vil meget af den tunge contai-

nertrafik gennem byen kunne undgås… 

Ukiumut nalunaarut 2015    Sikuki Nuuk Harbour A/S        11



Udvikling i aktiviteter og  
økonomiske forhold
Selskabets andet regnskabsår udviser et underskud på  

1.634 t.kr. efter skat, hvilket bestyrelsen betegner som 

tilfredsstillende og som forventet. Som planlagt har selskabet 

i denne periode ingen indtægter haft, og der har udelukkende 

været udgifter i forbindelse med driften af selskabet, udbud 

af den nye containerterminal i Nuuk, indgåelse af endelig 

finansiering af projektet, samt opfølgning på og kontrol med 

anlægsprojektet.

Finansieringen af byggeriet faldt endeligt på plads i 2015. 

Der er tale om en fordelagtig finansiering, hvilket er med til at 

gøre etablering og drift af den nye havn billigere end tidlige-

re antaget. Projektet kommer i alt til at koste omkring 610 

millioner kroner, hvilket ifølge det forberedende lovarbejde i 

Inatsisartut er minimum 100 millioner under tidligere anslåede 

priser. Den fordelagtige finansiering har også vakt internatio-

nal opmærksomhed, da Financial Times på deres hjemmeside 

har givet SIKUKI’s amerikanske advokater en særlig pris for 

deres arbejde. 

Opbygning og aktiviteter
I 2015 har ledelsen haft fokus på at opbygge organisationen, 

indgå kontrakt, tilvejebringe finansiering og opfølgning på det 

igangværende byggeri. Selskabets organisation består ved 

udgangen af 2015 af en administrerende direktør, en økono-

michef, en projektleder og to projektmedarbejdere.

Kapitalgrundlag
Grønlands Selvstyre har som kapitalgrundlag for SIKUKI 

indskudt i alt 100 mio.kr. som egenkapital i form af 70 mio.

kr. kontant samt 30 mio. kr. som apportindskud i form af 

eksisterende havnearealer.

Herudover har Grønlands Selvstyre i 2015 ydet et subordine-

ret lån på 110 mio.kr. Lånet har en løbetid på 26,5 år og er 

afdragsfrit frem til udgangen af 2021.

Endelig har SIKUKI  i 2015 opnået ekstern finansiering i form 

af lån på 59 mio. Euro, svarende til 440 mio.kr. Lånene har en 

løbetid på 21,5 år og er afdragsfri frem til udgangen af 2016.

Projektet
2015 har budt på en række milepæle i byggeprojektet (se 

figur 2).

Gennem årene har flere muligheder for udvidelse af havne-

arealerne i Nuuk været undersøgt. Anlæggelsen af en ny havn 

på Qeqertat og Fyrø (Admiralitetsøerne) fremstod som den 

mest attraktive løsning i et økonomisk perspektiv, og er ligele-

des den mest fremtidssikrede løsning. Placeringen af den nye 

havn giver gode muligheder for fremtidige udvidelser. Samlet 

set vil det betyde:

 –  en funktionel havn med god logistik – der kan dække 

Grønlands behov for containerkapacitet mange år frem

 –  at havn og tilhørende bygninger løbende kan  

udvikles og udvides, hvis behovet opstår

 –  at der i projektet er indarbejdet væsentlige besparelser

10.000 20-fods containere ved siden af hinanden 

– det er nogenlunde den mængde klippe der skal 

springes væk fra Qeqertat og Fyrø for at gøre plads 

til projektet. 320.000 kubikmeter sprænges væk, 

knuses og bruges til at fylde op under den nye kaj. 

I 2015 er omkring 220.000 kubikmeter sprængt væk.

Mere end 25 entreprenørmaskiner, to flåder, en 

knuser og op til 100 medarbejdere er hver dag travlt 

beskæftiget på byggeriet.
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feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Figur 2 

Fremdrift 2015

 – Sprængningsarbejde

 – Terræn arbejder

 –  Kontraktunderskrift
 –  Uddybning  

opstarter
 –  Sætning af  

første spuns
 –  Anker- 

blokke

 –  Stenarbejde pågår  – Lednings tracéer

 – Lednings arbejde

 – Dæmning til fyrø

 –  Fundering for pakhus

 –  Betonstøbning for pakhus

 –  Nedsprængning  
til fastsat kote for  
bygninger færdig

 –  Bygnings- 
arbejder

 –  Færdig fundering
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Containerterminalen som SIKUKI nu er ved at  

bygge, består forenklet set af tre overordnede dele: 

 –   Havneareal med tilhørende infrastruktur

 –   pakhus

 –   Kraner

I den samlede investering udgør omkostningerne 

til de tre dele omtrent: 

Projektet blev udbudt som totalentreprise  

efter en prækvalifikation. 

I hele 2015 er fremdriften overordnet set forløbet efter 

tidsplanen, og projektet er ved årsskiftet uden nævnevær-

dige forsinkelser. Størst forsinkelse har ramt arbejdet med 

bortsprængning af fjeld under vandlinjen. Det tog entre-

prenøren længere tid end forventet at opnå de nødvendige 

sprængnings-tilladelser. Forsinkelsen forventes dog ikke at 

få større konsekvenser for det samlede projekt, og der er for 

nuværende ikke konstateret alvorlige risici for entreprenørens 

leverance, med undtagelse af den altid ubekendte faktor som 

udgøres af vejret.

Ny terminal
Samlet areal: 47.320 m2 

Kajlængde: 310 m / 50 m 

Vanddybde: 13 m / 8 m MV

Den nye terminal vil kunne modtage og operere container-

skibe på op til ca. 2.500 TEU, og Handysize bulk-skibe.

 

Containerkapacitet

40-fods Reefer-container:  500  stk. 

Terminalkapacitet: 3.290 TEU

Belysning

10 stk. 30 meter høje LED-belysningsmaster.

Bygninger
pakhus

Areal: 1250 m2

Kapacitet: 804 paller  

(i det nuværende layout af hylder mm.)

Køle-/Fryserum

Kølerum: 106 m2 

Fryserum: 212 m2 

Bananrum: 35 m2

Værkstedsbygning

Areal:  1200 m2

Havneareal  
med  

tilhørende  
infrastruktur

60 %

pakhus 
30 %

Kraner
10 %

14        Ukiumut nalunaarut 2015    Sikuki Nuuk Harbour A/S14        Årsrapport 2015    Sikuki Nuuk Harbour A/S



UDVIDELSE

ADMINI- STRATION

78525

35450

19600

12250

15000

12250

15000

12250

22000

102000

18000

97000

18000

310000

43800

52000

18000

40000

38100

20000

20000

15000

32000

58
50

0

53325

29025

29000

17875

22500

24300

125000

10 FRA VEJMIDTE

123350

8000

104000

102000

102000

18600

Ku
nd

e

Personale

pakhus

Administration

Værksted

Køle-/frysehus

pTI

IMDG/OOG

Ukiumut nalunaarut 2015    Sikuki Nuuk Harbour A/S        15



Mobilkraner
Liebherr LHM 420

 –  Højeste standard inden for mobile  

havnekraner forkorter tiden ved kaj.

 –  Med el-drift sparer de nye kraner  

samfundet for 30 ton brændstof/år.

 –  Kranerne løfter 2x20’ containere af gangen og  

har også kapacitet til at løfte 2x40’ containere.  

Det resulterer i kortere turn-around og  

dermed kortere tid i havn for 

containerskibene.
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pakhus

Værkstedsbygning
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Ændringer i bestyrelse  
og ledelse
I maj 2015 blev Jesper Johannesen afløst som direktør af 

Pall Hermannsson. Der har ikke været foretaget ændringer i 

bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder
Der har i 2015 været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Samfundsansvar
SIKUKI bliver et knudepunkt i den grønlandske infrastruktur, 

og vil spille en central rolle i at binde landet sammen, og 

forbinde landet med omverdenen. 

Selskabets overordnede politik for samfundsansvar er tilgæn-

gelig i fuldt omfang på sikuki.gl og fortæller om selskabets 

holdninger, og giver i videst muligt omfang eksempler på 

handlinger. 

I 2015 har fokus været rettet mod anlægsfasen, og anvendel-

se og udvikling af lokale ressourcer, som var et parameter i 

udbudsfasen. I anlægsarbejderne indgår en betydelig andel 

af lokal arbejdskraft (se figur 3), som både omfatter faglærte, 

ufaglærte og praktikanter og lærlinge.

Samlet set svarer brugen af grønlandsk arbejdskraft til 90 

fuldtidsstillinger i et år.

Sikkerhed og sundhed er essentielle fokusområder for SIKUKI. 

Det er afgørende at arbejde for en stærk sikkerhedskultur, 

og skønt forpligtigelserne for sikkerheden er overdraget til 

entreprenøren, så har SIKUKI et vigtigt ansvar i samarbejdet. 

Derfor har selskabet i 2015 bekostet en ekstern sikkerheds-

gennemgang af byggeriet.

Figur 3

Anlægsarbejdets ansattes faste bopælsland

Opgjort pr. 31. december 2015 

Grønland
53 %

Danmark
8 %

polen
15 %

Sverige
1 %

Island
21 %

Litauen
2 %
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Figur 4

Hændelser i henhold til sikkerhed pr. 31. dec. 2015

Incident
Month yTy Total

Fatalities 0 0 0

Lost Time Injuries 1 2 3

Medical Treatment Cases 0 0 2

First Aid Misses 0 0 1

Near Misses 2 16 18

Environmental Incidents 0 0 0

Fokus på sikkerhed har betydet, at 2015 ikke har budt på 

alvorlige ulykker. Målsætningen for Lost Time Injuries og 

mindre uheld vil altid være nul. Selvom dette mål ikke er nået 

(se figur 4) er antallet set i forhold til det samlede forbrug af 

arbejdstimer ikke utilfredsstillende. 

Forventet udvikling
Fra 1. juli 2016 overtager SIKUKI de eksisterende havneanlæg 

i Nuuk. Herefter skal selskabet eje både de eksisterende og 

det nye havneanlæg samt tilknyttede arealer, andre landfaste 

anlæg, der i dag ejes af Grønlands Selvstyre samt bygninger 

på den nye terminal. 

SIKUKI skal drives på delvist kommercielle vilkår. Selskabets 

indtægter vil bestå af udlejning af arealer, bygninger og kraner 

samt brugerbetaling gennem skibs- og varebrugerbetaling. 

Grønlands Selvstyre har i 2015 indført ny lovgivning om 

havne, blandt andet med henblik på at skabe mulighed for 

at kunne regulere skibs- og vare-brugerbetaling. SIKUKI ser 

frem til et godt samarbejde med nuværende og fremtidige 

brugere af havnene i Nuuk.

Begivenheder  
efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, 

som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Når havnen på Qeqertat står færdig,  

vil SIKUKI råde over følgende kajanlæg
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Eksisterende anlæg

Sandlosningskaj 30 5 1,5 2.000

Ny Atlantkaj 102 10 3,5 2.000

Kystpassagerkaj 40 6,5 3,5 2.000

Skonnertkaj 52 3,9-4,5 2,5 2.000

Gl. Atlantkaj 170 4,6-7,0 2,5 2.000

Fiskerikaj 95 4,0-6,6 2,5 2.000

Trawlerkaj 40+30 3,9-4,4 2,5 1.500

Kutterkaj 200 2,0-3,7 2,5 300

Montagekaj 25 5 - -

Ny Containerterminal Nuuk

Kaj 101-102 310 13 4 5.000/ 
1.0000

Kaj 103 50 8 4 5.000/ 
1.0000

 

1  Dybde angivet ved middelspringtidslavvande svarende til -1,9 middelvande.

2   Bolværkshøjde angivet ved middelhøjvande. Ny containerterminal Nuuk dog 
ved middelvande.
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anVendt regnskabspraksIs

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg 

af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Sammenligningstallene for 1. regnskabsår 2014 omfatter 

perioden 23.12.2013 - 31.12.2014.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålide-

ligt.

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 vi fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan 

måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-

pris. 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 balance-

dagen.

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 loka-

leomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende 

omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af 

tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som om-

kostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens 

medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af 

regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra hen-

holdsvis de fastsatte restværdier 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 rente-

indtægter.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger. 

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 egenkapita-

len med den del, der kan henføres til posteringer direkte på 

egenkapitalen.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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 forven-

tet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære 

afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes 

forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:    2-5 år

Materielle anlæg under udførelse består af omkostninger 

medgået til etablering af ny havn.

Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare omkost-

ninger, 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 finansieringsom-

kostninger indregnes i resultatopgørelsen.

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvan-

ligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger 

til imødegåelse af forventede tab.

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 frem-

førselsberettigede, 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.

Ukiumut nalunaarut 2015    Sikuki Nuuk Harbour A/S        23



resultatopgørelse 
for 2015

2015 2014

 kr

note

Andre eksterne omkostninger -762.995 -1.039.330

Bruttoresultat -762.995 -1.039.330

1 Personaleomkostninger -1.731.575 -650.686

2 Af- og nedskrivninger -30.437 -27.744

Driftsresultat -2.525.007 -1.717.760

Andre finansielle indtægter 13.778 53.504

Andre finansielle omkostninger -25 -1.204

Resultat af ordinære aktiviteter før skat -2.511.254 -1.665.460

3 Skat af ordinært resultat 877.050 419.439

Årets resultat -1.634.204 -1.246.021

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -1.634.204

-1.634.204
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balance 
pr. 31.12.2015 

Aktiver pr. 31.12.2015 2015 2014

kr.

note

Grunde og bygninger 30.095.000 30.000.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 405.067 246.048

Materielle anlægsaktiver under udførelse 234.269.848 10.728.537

4 Materielle anlægsaktiver 264.769.915 40.974.585

Anlægsaktiver 264.769.915 40.974.585

Udskudt skat 1.296.489 419.439

Andre tilgodehavender 145.877 24.000

Tilgodehavender 1.442.366 443.439

5 Likvide beholdninger 421.077.437 58.285.917

Omsætningsaktiver 422.519.803 58.729.356

Aktiver 687.289.718 99.703.941
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balance 
pr. 31.12.2015

passiver pr. 31.12.2015 2015 2014

kr.

note

Virksomhedskapital 100.000.000 100.000.000

Overført overskud eller underskud -2.880.225 -1.246.021

Egenkapital 97.119.775 98.753.979

Ansvarlig lånekapital 113.484.397 0

2,59 % Senior Secured notes 433.573.530 0

6 Langfristede gældsforpligtelser 547.057.927 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 42.154.370 548.655

Anden gæld 957.646 401.307

Kortfristede gældsforpligtelser 43.112.016 949.962

Gældsforpligtelser 590.169.943 949.962

passiver 687.289.718 99.703.941

7 Ejerforhold
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egenkapItalopgørelse 
for 2015

kr. Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud I alt

Egenkapital primo 100.000.000 -1.246.021 98.753.979

Årets resultat 0 -1.634.204 -1.634.204

Egenkapital ultimo  100.000.000  -2.880.225  97.119.775 
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noter

1 personaleomkostninger 2015 2014

kr.

note

Gager og løn 4.545.747 1.618.460

Pensioner 179.266 117.890

Andre omkostninger til social sikring 36.486 14.113

Andre personaleomkostninger 62.178 2.968

Personaleomkostninger overført til aktiver -3.092.102 -1.102.745

1.731.575 650.686

Antal ansatte pr. balancedagen 4 2

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 4 1

Direktionen er ansat på en tidsbestemt kontrakt. Aftalen indeholder ingen fratrædelsesgodtgørelse ved opfyldelse af kon-

trakt, eller særlige godtgørelser ved afslutning før tid. Bestyrelsen vurderer, at direktionens aflønning og øvrige ansættel-

sesforhold er i tråd med markedet.

2 Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 152.183 27.744

Afskrivninger overført til aktiver -121.746 0

30.437 27.744
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3 Skat af ordinært resultat 2015 2014

kr.

note

Ændring af udskudt skat -798.579 -419.439

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år -78.471 0

-877.050 -419.439

Havne- 

arealer

Andre anlæg, drifts-

materiel og inventar

Materielle anlægs aktiver 

under udførelse

4 Materielle anlægsaktiver

Kostpris primo  30.000.000  273.792  10.728.537 

Tilgange  95.000  311.202  223.541.311 

Kostpris ultimo  30.095.000  584.994  234.269.848 

Af- og nedskrivninger primo  -    -27.744  -   

Årets afskrivninger  -    -152.183  -   

Af- og nedskrivninger ultimo  -    -179.927  -   

Regnskabsmæssig værdi ultimo  30.095.000  405.067  234.269.848 

Havnearealer afskrives ikke, da brugsretten til havnearealerne først overtages 1. juli 2016.
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5 Likvide beholdninger

note

Af selskabets likvide beholdninger er 282.114 t.kr. bundet på en sikringskonto, og de frigives i takt med anlægsarbejdets færdiggørelse.

Forfald inden for 1 år Forfald inden for 2-5 år Restgæld efter 5 år

6 Langfristede gældsforpligtelser 2015

kr.

Ansvarlig lånekapital 0 0 113.484.397

2,59 % Senior Secured notes 0 67.595.073 365.978.457

0 67.595.073 479.462.854

7 Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med 100 % af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Grønlands Selvstyre, Nuuk.
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