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Indledning 
Asiaq er en nettostyret virksomhed med en til-

skudsbevilling på finansloven, for hvilken en 

række bundne opgaver skal løses. Opgaverne er 

defineret i Landstingsforordning nr. 18 af 28. 

okt. 1993 samt i budgetbidrag til Finansloven. 

På det fundament af viden, kompetencer, data 

og udstyr, som Asiaq har opbygget ad den vej, 

kan virksomheden bedrive indtægtsdækket 

virksomhed og deltage i projekter indenfor 

forskning og monitering. Bevillingens sammen-

sætning og størrelse har i stadig højere grad 

gjort virksomheden afhængig af omsætning fra 

eksterne kilder, primært kunder og fonde. 

Samfundet har levet med restriktioner og be-

grænsninger forårsaget af COVID-19 pandemien 

– også i 2021. Allerede i 2020 havde pandemien 

negativ indflydelse på aktivitetsniveauet og der-

med på virksomhedens omsætning. Med udsigt 

til at pandemien ville fortsætte i 2021, beslut-

tede Asiaqs ledelse - for at være på forkant øko-

nomisk - at gennemføre en forenkling og trim-

ning af organisationen med henblik på at smi-

diggøre og effektivisere arbejdsgange og gen-

nemføre besparelser, særligt på lønomkostnin-

gerne. 

De hidtidige fire afdelinger blev omdannet til to, 

stillingen som projektchef blev nedlagt og ledel-

sen reduceret fra syv til fire personer. Tilsva-

rende har afdelinger og ledelse individuelt vur-

deret bemandingsbehovet inden opsagte faglige 

stillinger per automatik blev genbesat. 

Afdelingen Remote Sensing er nedlagt og med-

arbejdere omplaceret. De to tidligere afdelinger 

for hhv. Landmåling & Geoteknik samt Kort & 

Geodata er lagt sammen i afdelingen for 

Geodata og Kortlægning, og kan nu håndtere op-

gaver fra landmåling over databearbejdning til 

publicering, fx via webGIS. Afdelingen for Hy-

drologi, Klima og Miljø fik tilført en ekstra med-

arbejder og kan nu også kan tilbyde løsning af 

opgaver med remote sensing værktøjer. 

Organisationsændringerne trådte i kraft d. 1. 

april 2021. 

Fællesomkostninger har virksomheden arbejdet 

målrettet på at nedbringe i en årrække, og de er 

nu på et niveau, hvor yderligere besparelser 

vurderes at få negativ indflydelse på kvaliteten 

af det faglige arbejde, IT, HR-administration og -

udvikling, de fysiske rammer samt indsatsen in-

denfor salg & markedsføring. Yderligere bespa-

relser her vil ramme trivsel og omsætning og er 

ikke en farbar vej. 

 

Asiaqs organisation pr. 1/4 2021 

De beskrevne tiltag har været nødvendige for at 

sikre virksomhedens økonomiske bæredygtig-

hed på den korte og mellemlange bane. 

Erfaringerne fra det første år med pandemien 

blev udnyttet til at udarbejde et budget, som var 

realistisk i f.t forventet indtjening, og nøjsomt 

mht. investeringer og fællesomkostninger. End-

videre planlægges de bevillingsdækkede aktivi-

teter nu, så de mere præcist afspejler de res-

sourcer, som er til rådighed. Endelig fik virk-

somheden i samarbejde med departementet for 

Finanser og Indenrigsanliggender en sikker-

hedsventil i form af en mulighed for at blive 

kompenseret for indtægtstab direkte relateret 

til pandemien.  

Efter valget til Inatsisartut i foråret fik Asiaq, ef-

ter nogle måneders betænkningstid i Naalak-

kersuisut, nyt ressort departement. I august 

blev virksomheden overført fra Finanser og In-

denrigsanliggender til departementet for Land-

brug, Selvforsyning, Energi og Miljø. En ressort-

ændring der nok har betydet, at der skulle inve-

steres tid på omstilling og på en gensidig læ-

ringsproces; men også en ændring, der fagligt 

giver god mening. 
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Asiaq har flere fagområder, som kan komme di-

rekte i spil i samarbejde med vores nye departe-

ment og dermed komme begge parter til gavn. I 

processen bør samfundets udbytte af Asiaqs 

kompetencer kunne øges.  

Indenfor Energi og Selvforsyning har Asiaq hy-

drologisk viden, der kan udnyttes endnu bedre, 

fx i Naalakkersuisuts bestræbelser på at udnytte 

vandkraft til energikrævende industrier eller 

Power to X. 

For de klassiske forundersøgelser: kortlægning 

og kvalitetssikrede geodata, ser virksomheden 

synergier med departementet indenfor Miljø & 

Beredskab, Naturkortlægning samt Landbrug og 

Selvforsyning – blot for at nævne de mest op-

lagte. Det er et samarbejde og en relation, som 

Asiaq glæder sig til at styrke i årene fremover. 

Den faglige afrapportering i det følgende er em-
neopdelt, hvor de bevillingsdækkede opgaver 
gives særlig opmærksomhed. De er Asiaqs fun-
dament, som forskning, udvikling og indtægts-
dækkede aktiviteter bygger oven pa . 

Afdelingen Geodata & Kortlægning rapporterer 
for Grundkort & Referencenet, Geografisk Infra-
struktur og nationale strategier samt Byggeplad-
ser & Forundersøgelser. Afdelingen for Hydro-
logi, Klima & Miljø (HKM) rapporterer for Hy-
drologiske forundersøgelser; Vejr- & klimaobser-
vationer samt Forskning & monitering. Afsnittet 
midt i om Field Services er et fælles anliggende. 

 

Feltarbejde ved GNSS-basen i Qeqertarsuaq. 
Foto: Mikkel C. Mikkelsen 

Grundkort & referencenet 
Kortlægning af samtlige byer og bygder i Grøn-

land er en af Asiaqs centrale bevillingsopgaver. 

Opgaven kombinerer viden om logistik, landmå-

ling, kartografi og geografiske informationssy-

stemer og hænger tæt sammen med en anden 

bevillingsopgave: vedligeholdelsen af reference-

nettet. Uden referencenet ingen grundkort og 

ingen stedfæstede forundersøgelser. 

I 2021 ajourførte Asiaq grundkortet for 7 byer 

og bygder – Qaanaaq med 3 bygder, Upernavik 

samt Qeqertarsuaq og Qasigiannguit. På grund 

af COVID-19 restriktioner måtte ajourføringen 

af Aasiaat, Ilulissat og Nuuk undervejs nedprio-

riteres og udsættes til 2022. Et særligt kende-

tegn for 2021 var videreudvikling af det drone-

baseret kortlægningskoncept, hvor grundele-

mentet i ajourføringen er fotografering med Asi-

aqs eget drone udstyr (af typen Wingtra One). 

Dronekonceptet øger kvaliteten af grundkort-

ajourføringen, bl.a. fordi højdemodel og ortofoto 

nu er en del af pakken og billedopløsningen er 

højere. Droneflyvning bidrog med data for alle 

besøgte lokaliteter, men var udfordret ved at 

flyvetilladelser fra Trafikstyrelsen til Asiaq blev 

trukket tilbage undervejs og måtte gennemføres 

under mere tidskrævende omstændigheder, ty-

pisk lavere flyvehøjde. 

Der blev etableret et nyt referencepunkt i Qe-

qertat, for her at sikre den eksakte stedfæstelse 

af Asiaqs opmålinger fremover. I Savissivik blev 

grundkort ajourføring gennemført på baggrund 

af fotodata indsamlet i 2017.  

Grundet forsinkelser hos Asiaqs underleveran-

dør blev data fra 2019 først færdigbehandlet 

langt ind i 2020 og sammenholdt med ressour-

cemangel betød det, at den fotogrammetriske 

ajourføring af 2020-data først kunne afsluttes i 

Q2, 2021. Belastningen af Asiaqs kortmedarbej-

dere prægede således hele 2021. At afdelingen 

for Geodata & kortlægning i 2021 samtidig vare-

tog opgaven med geografiske informationssy-

stemer (GIS) uden tilførsel af medarbejdere før 

august 2021, understreger at Asiaq er presset 

på ressourcerne. En vakant stilling som GIS 



Asiaq - Årsrapport 2021 

 

- 4 - 

medarbejder blev besat fra 1. august 2021. 

 

Klargøring til droneflyvning, Qeqertarsuaq. 
Foto: Josephine D. Munch 

Geografisk infrastruktur & nationale 

strategier  
Det er naturligt for Asiaq at arbejde med geo-

grafiske informationssystemer – simpelthen 

fordi medarbejdere indsamler, kvalitetssikrer 

og formidler stedfæstede data i hele Grønland. 

Så vidt muligt støttes der således op, om de 

gode intentioner i Naalakkersuisuts Nationale 

Strategi for Geodata. En investering i samfun-

dets geografiske infrastruktur er en god investe-

ring; men det kræver mere end gode intentio-

ner. Interessenter skal inspireres, rådgives og 

forpligtes, data skal kvalitetstjekkes og Geo-re-

fereres, GIS, database- og servermiljøer skal op-

bygges og vedligeholdes ligesom dygtige medar-

bejdere skal tiltrækkes og kompetenceudvikles. 

Hvis indsatsen skal afspejle målsætningerne i 

den Nationale Strategi for Geodata kræver det, 

at området – og Asiaq - tilføres flere ressourcer.  

Asiaq har pga. COVID-19 situationen kørt på 

lavt blus i 1. halvdel af 2021, når det kommer til 

løsning af GIS opgaver, der beskrives i det føl-

gende. 

Asiaq er administrator for GIS Greenland på 

vegne af Naalakkersuisut og anvender selv ap-

plikationerne i det daglige arbejde og til opbyg-

ningen af en geografisk infrastruktur baseret på 

ESRI platformen. I 2021 er der indgået en ny 

ESRI-aftale om brugen af ArcGIS for 2022-24. 

Digitaliseringsstyrelsen er fra 2022 nyt medlem 

af samarbejdet. 

For Digitaliseringsstyrelsen og i samarbejde 

med afdelingen for landsplanlægning i Naalak-

kersuisut har Asiaq bidraget til udviklingen af 

GrundData Projektet (GDP). Bl.a. har Asiaq råd-

givet om og sparret med digitaliseringsstyrelsen 

omkring etablering af og konverteringen til en 

ny arealforvaltning, der fortsat er under udvik-

ling. 

Den gamle NunaGIS er holdt i drift, fordi det kun 

er her, at kommunerne kan forvalte arealtilde-

linger. Platformen er teknisk forældet og sikker-

hedsmæssigt svag og burde være lukket ned for 

år tilbage.  

Den basale geografiske infrastruktur med 

grund- og landkort er udviklet og drives af 

Asiaq og anvendes af GDP og i den nye NunaGIS.  

Asiaq har internt foretaget en markedsanalyse 

og truffet et valg i f.t. at flytte data og vedligehol-

delse af kloakregistreringer fra CAD til GIS. In-

stallation, oplæring og datakonvertering af hele 

kloakkonceptet er gennemført i løbet af 2021, 

og idriftsættes i 1. halvår i 2022. 

I 2020-2021 er der indmålt og oprettet kloak-

kort og database for to nye lokaliteter, nemlig 

bygderne Atammik og Kangaamiut i Qeqqata 

Kommunia. Det er første gang, at Asiaq har ud-

ført kloakregistrering i bygder. Begge bygder 

blev tilgængelige for kommunen sidst i 2021. 

Øvrige kommercielle GIS-løsninger der er gen-

nemført i 2021, er færdiggørelse af udstillings-

model for Råstof departementets geologiske 
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data på Selvstyrets Greenland Mineral Resour-

ces Portal. For Tusass har Asiaq desuden gen-

nemført automatiseret detektion af strandede 

isbjerge i Disko-bugten vha. satellitbilleder fra 

Sentinel-2. 

Byggepladser & forundersøgelser 
Viden og udstyr indenfor landmåling og geotek-

nik er en central bestanddel i forundersøgelser, 

kortlægning, grundkortajourføring og enhver 

aktivitet, der kræver en præcis og troværdig 

stedfæstelse eller fundering.  

Afdelingen for landmåling og geoteknik er ken-

detegnet ved tværfaglighed og en kommerciel 

profil og servicerer såvel bygherre og entrepre-

nører samt alle fagafdelinger i Asiaq på projek-

ter af enhver art. Afdelingen generer traditio-

nelt en stor del af Asiaqs kommercielle indtæg-

ter; men overskudsgraden afhænger af evnen til 

at lande kontrakter, særligt på de store anlægs-

projekter. 

På byggepladserne i Grønland løser Asiaqs land-

målere opgaver på indtægtsdækkede vilkår, så-

som afsætning, as-built dokumentation og fast-

sættelse af volumen eller højdeforhold mv. Ef-

terspørgslen på den type opgaver er størst i 

Nuuk; men har generelt været lavere end for-

ventet i COVID-19-årene. 

Allerede i 2020 afleverede Asiaq et referencenet 

for den nye lufthavn i Nuuk, opmålt, afmærket 

og beregnet for Kalaallit Airports. Og efterføl-

gende har Asiaq løbende bidraget til yderligere 

referencenet og afsætning til tekniske installati-

oner for MT Højgaard, for hvem der også er er 

udført andre opgaver 

Med drone og GNSS (GPS) leverede Asiaq i 2021 

præcise højdemodeller og højtopløste ortofoto 

flere steder i Grønland, fx i forbindelse med 

planlægning af nye havnearealer ved Paamiut 

og Fiskenæsset eller til præcise volumenbereg-

ning for råstof-udvinding i Black Sands ved Mo-

riusaq. Flere steder blev denne type opgaver 

suppleret med bathymetriske målinger og data 

til bestemmelse af undervands-topografien i 

kystnære interesseområder. 

Bathymetri – dybdemålinger og kortlægning 

over vand – med fokus på lavvandede områder 

og søer, er en ydelse, som Asiaq har specialise-

ret sig i. Afhængig af opgaven måles der såvel 

med multi- som single-beam sonar (ekkolod). I 

2021 har Asiaq i samarbejde med GEUS kortlagt 

kystnære havarealer for selvstyret i et scree-

ningsprojekt for drikkevandspotentialer syd for 

Nuuk. 

Field Services 
Da COVID-19 manifesterede sig tidligt i 2020 

udviklede Asiaq en ny service målrettet de kun-

der og samarbejdspartnere uden for Grønlands 

grænser, der oplever en svær eller umulig logi-

stik i forhold til eksisterende forskningsinfra-

struktur pga. karantæneregler m.m. 

Asiaq tilbyder at servicere og vedligeholde de-

res infrastruktur. Vi kalder det Field Services. 

 

Field Services: måling af paspunkt, Ilulissat Isfjord. 
Foto: Rune L. Kristensen 

Den nye service har foreløbig udmøntet sig i en 

række opgaver i 2021 for Asiaq, fx en ugelang 

drone fotografering i høj opløsning af store ind-

landsis-arealer ved Ilulissat for et forsknings-

projekt på et kinesisk universitet. Asiaq tror på, 

at det er et koncept, der kan videreudvikles og 
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skabe meromsætning i 2022 og fremover – også 

efter pandemien. 

Hydrologiske forundersøgelser 
Grønlands netværk af hydrologiske stationer 

drives af Asiaq i afdelingen for Hydrologi, Klima 

& Miljø (HKM). Afdelingen var– udover COVID-

19 - præget af personaleomsætning med heraf 

følgende kapacitetsudfordringer i det forgangne 

år. Det har haft indflydelse på afdelingens pro-

duktion af data og drift af moniteringsstationer. 

Afdelingens værksted leverer sensorer, kompo-

nenter og målestationer af højeste kvalitet til 

Asiaq’s moniteringsprogrammer. I 2021 førte 

værkstedet tilsyn, servicerede og vedligeholdte 

vejr- og hydrologistationer i hele Grønland. 

I 2021 omfattede netværket 16 hydrologiske 

stationer, som overvåger vandressourcen og ud-

valgte vejrparametre ved 11 forskellige vand-

kraftpotentialer på Grønlands vestkyst mellem 

Qasigiannguit og Paamiut. I løbet af feltsæsonen 

2021 var det planlagt at besøge alle stationer, 

men én station lykkedes det ikke at tilse pga. 

dårligt vejr. Under besøgene blev der udført tek-

nisk kontrol og vedligehold af stationerne. På 

grund af sparehensyn blev måleprogrammet 

ved fire af stationerne reduceret, således at der 

fremover ikke måles nedbør og vind. Ud over 

det tekniske arbejde på målestationerne blev 

der foretaget manuelle vandføringsmålinger 

ved 3 lokaliteter for at underbygge og forbedre 

kvaliteten af datagrundlaget for vurderingen af 

vandressourcen. 

For kommercielle kunder driver Asiaq yderli-

gere 3 hydrologiske stationer i forbindelse med 

forundersøgelser for vandkraft ved andre vand-

kraftpotentialer. 

 

 

Tilsyn af hydrologisk station #493 øst for Qeqertarsuatsiaat. 
Foto: Dorthe P. Petersen. 

Vejr- & klimaobservationer 
I 2021 består Asiaqs netværk af vejrstationer af 

16 automatiske vejrstationer langs Grønlands 

vestkyst. De indsamlede data præsenteres lø-

bende på Asiaqs vejrhjemmeside 

(www.vejr.asiaq.gl) og formidles til kunder i 

Grønland og resten af verden. 

Derudover driver HKM 13 klimastationer i for-

bindelse med forskningsprojekter og to statio-

ner til forundersøgelser for kunder i henholds-

vis Kangaatsiaq og Aasiaat. I 2021 blev statio-

nen i Aasiaat dog nedtaget. 

Forskning & monitering 
Den viden og interesse som genereres via forsk-

ning skal bruges aktivt i den faglige udvikling af 

Asiaq til gavn for kunder, samarbejdspartnere 

og medarbejdere. 

I 2021 deltog HKM I styregruppearbejdet og 

den praktiske afvikling af Greenland Science 

Week i Nuuk. 

I 2021 arbejdede Asiaq på flere forskellige 

forskningsprojekter indenfor remote sensing, 

klima, hydrologi og glaciologi. De fleste projek-

ter har en sammenhæng med Asiaq’s aktiviteter 

under Greenland Ecosystem Monitoring pro-

gram (www.g-e-m.dk). 

Asiaq har projektledelsen af fire Greenland Eco-

system Monitoring (GEM) programmer: Klima-

basis Zackenberg, Klimabasis Disko, Klimabasis 

Nuuk og GlacioBasis Nuuk. 

http://www.vejr.asiaq.gl/
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I alle fire programmer blev de planlagte stati-

onsbesøg gennemført. Det er 13 moniteringssta-

tioner fordelt på 6 lokaliteter. 

GEM vedtog og indledte en ny 5-årig strategipe-

riode i 2021. Der arbejdes nu i programmerne 

med implementeringen af den nye strategi.  

I relation til GEM programmerne er der desuden 

gennemført et antal projekter, der er finansieret 

af Grønlands Forskningsråd. 

HKM er en del af GIOS-projektet. GIOS finansie-

rer en udvidelse af den nuværende moniterings-

infrastruktur over de næste 2 år for de GEM re-

laterede aktiviteter i HKM. 

 

Monitering af iskappe, GlacioBasis, Kobbefjorden, Nuuk. 
Foto: Mikkel C. Mikkelsen 

HKM deltager ligeledes i et H2020 projekt kal-

det: PROTECT, specifikt i den del af projektet, 

der skal bringe internationale forskere i kontakt 

med lokale interessenter. HKM bidrager desu-

den til forskning i forbindelse med indlands-

isens betydning for udviklingen i havvandstan-

den. 

Asiaq i 2022 
COVID-19 situationen har sat mange aktiviteter 

på lavt blus og har tvunget virksomheden til en 

stram økonomisk styring med nøjsomhed og be-

sparelser som nøgleord. 

Med blik for de skærpede økonomiske vilkår vil 

Asiaq i 2022 konsolidere virksomheden, så vi 

bliver bedre klædt på til at levere de efter-

spurgte ydelser – også når der er travlt. På de 

indre linjer vil fokus være på medarbejdernes 

faglige udvikling og trivsel, en forbedring af de 

fysiske rammer, særligt depot og værksted, og 

på at få virksomhedens IT-infrastruktur på om-

drejningshøjde med behovet og udviklingen. 

Opgaver, der finansieres af bevillingen løses i 

2022 i henhold til det grundlag og de beskrivel-

ser, som virksomheden justerede i løbet af 

2021. Asiaq vil samtidig styrke indsatsen for at 

udnytte vores viden, udstyr og kompetencer på 

planlagte feltture, så vi kan indsamle og kvali-

tetssikre endnu flere data med den samme logi-

stik - til glæde for kunder, samarbejdspartnere 

og for omsætningen. 

Asiaqs rolle indenfor den nationale geografiske 

infrastruktur skal styrkes og afklares i tæt sam-

arbejde med afdelingen for landsplanlægning, 

Digitaliseringsstyrelsen og Asiaqs ressortde-

partment. 

Med forbehold for pandemi er 2022 året, hvor 

vi alle – også Asiaq – kan genopfriske og styrke 

vores professionelle netværk i form af fysisk 

deltagelse på konferencer, seminarer og work-

shops mv. Omvendt har pandemien lært os, at 

mange møder kan gennemføres virtuelt, og at 

der dermed spares tid og rejseomkostninger li-

gesom miljøbelastningen mindskes. 

Krigen i Ukraine og de hårde restriktioner rettet 

mod Rusland vil også påvirke Grønland, og 

Asiaq kan ikke forvente at gå fri. Økonomisk må 

virksomheden kunne håndtere øgede udgifter 

til rejser, indkøb af IT- og måleudstyr, herunder 

længere leveringstider, samt et generelt sti-

gende omkostningsniveau. 

Når samfundet forhåbentlig er på den anden 

side af pandemien, skal virksomhedens strategi 

opdateres og gentænkes. Den nuværende udløb 

med 2021; men arbejdet med en ny har været 

sat på pause pga. pandemien. Der skal formule-

res en konkret og afvejet indsats fx i relation til 

miljø, beredskab, FN’s verdensmål og de natio-

nale strategier for geodata og for forskning.  

En konkret resultatkontrakt med Naalakkersui-

sut samt en forventningsafstemning i Asiaqs 
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store professionelle netværk er nødvendigt og 

relevant i sammenhængen. Det samme gælder 

en ny vinkel på markedsføring med fokus på at 

øge indtægterne fra nye såvel som eksisterende 

kunder og samarbejdspartnere.
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Ledelsens bemærkninger til årets resultat 

Asiaqs økonomi 
Virksomhedens aktivitetsniveau og omsætning var i nogen grad præget af COVID-19 pandemien – også 

i 2021. Allerede tidligt på året blev organisationen tilpasset de ændrede forudsætninger på indtægtssi-

den og en slankere udgave af virksomheden med færre ansatte, primært i ledelsen, og fortsat fokus på 

omkostningerne betød, at Asiaq kom igennem 2021 med et plus på bundlinjen. 

Årets resultat blev et overskud på 850 t. kr. mod et overskud på 202 t. kr. i 2020. Omsætningen, eks-

klusive tilskudsbevilling, landende på 9,1 mio. kr. mod en omsætning på 7,3 mio. kr. i 2020. Omsætnin-

gen i 2021 svarer til budgettet med et lille plus på 65 t.kr. Nettoomsætningen i 2021 inklusive bevilling 

blev 23,4 mio. kr. mod 23,6 mio. kr. året før. 

Bevillingen på 14,1 mio. kr. i 2021 lå på niveau med 2019 og dermed ca. 2,2 mio. kr. lavere end i 2020. 

Forklaringen på den relativt høje bevilling i 2020 skal findes i den tillægsbevilling, som virksomheden 

modtog pga. indtægtsnedgang forårsaget af COVID-19 pandemien. I 2021 modtog virksomheden i ste-

det en kompensation for tabt indtjening forårsaget af pandemien mod årets afslutning på 541 t. kr. 

Kompensationen er bogført som en indtægt og fremgår i regnskabet som omsætning, ikke bevilling. 

De samlede omkostninger i 2021 på 22,6 mio. kr.  er en besparelse på 2,2 mio. kr. i forhold til budget-

tet og 0,8 mio. kr. mindre end året før. 

Forklaringen på de relativt lave omkostninger skal primært findes på lønsiden, hvor tre ledende stillin-

ger blev nedlagt pr. 1. april og et antal faglige stillinger har været sat på pause. Vederlag relateret til 

fratrædelsesordninger udgjorde en betragtelig udgiftspost i 2021 og den fulde besparelse på lønom-

kostningerne vil først kunne aflæses i 2022 regnskabet. Som en logisk konsekvens af organisationsæn-

dringen bruger ledelsen flere ressourcer på økonomi, planlægning, HR og administrative opgaver - og 

den faglige opgaveløsning uddelegeres mere konsekvent til de faglige medarbejdere. 

Udgifter til EDB og måleudstyr er steget med 235 t.kr. sammenlignet med året før. Det skal tolkes som 

nødvendige investeringer for at sikre virksomhedens IT-infrastruktur og udstyr til dataindsamling 

fremadrettet. Strategien afspejles i Asiaqs budget; men i 2021 har forbruget været mindre end budget-

teret, bl.a. fordi en planlagt opgradering med mere IT-lagerplads måtte udsættes til 2022. 

Restriktioner forårsaget af COVID-19 kom og gik i løbet af 2021 og påvirkede feltarbejder, kurser og 

konferencedeltagelse samt fremmede tjenesteydelser, der ofte måtte udsættes eller aflyses. Økono-

misk medførte det lavere omkostninger; men også lavere indtægter, end budgetteret. 

I de sidste par år har virksomheden arbejdet målrettet med individuelle afspadserings- og ferieplaner 

bl.a. for at mindske den økonomiske belastning i regnskabet.  I 2021 udgør poster for overtid og ferie-

forpligtelser 2,3 mio. kr., og det er 0,8 mio.kr. mindre end året før. Arbejdet med at nedbringe posterne 

er sat i system og fortsætter. 

Virksomhedens omsætning afspejler de lave forventninger til året, der var begrundet i påvirkninger 

relateret til COVID-19 pandemien, og er i det perspektiv tilfredsstillende. Den faktiske omsætning var 

en anelse over budgettet; men på den lange bane er det ikke en omsætning, der er økonomisk bære-

dygtig. Asiaq vil fortsat fokusere på at øge omsætningen og tilpasse alle aktiviteter, så omkostningerne 

afbalanceres med indtægterne, herunder virksomhedens tilskudsbevilling.  
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I løbet af året er Asiaqs kerneydelser for bevillingen optimeret og effektiviseret baseret på en nærlæs-

ning af virksomhedens forpligtelser, som de er defineret i forordningen og finanslovstekst, ligesom op-

gaver med kommercielle potentialer er undersøgt og analyseret. Det gælder fx for opgaver indenfor 

geospatiel infrastruktur, beredskab og remote sensing (satellitbaserede analyser). 

Virksomhedens aktiver ved udgangen af året er steget en anelse til 24,3 mod 23,8 mio. kr. i 2020. An-

lægsaktiver er faldet med 1,7 mio. kr., der primært kan henføres til afskrivninger og en tilgang på An-

dre anlæg, driftsmateriel og inventar, der er betydeligt mindre end afgang på samme. Omsætningsakti-

ver er steget med knap 2,2 mio. kr. og kan primært henføres til en likvid beholdning, der er steget fra 

6,2 til 8,5 mio. kr. Bemærk, at Selvstyrets kompensation for COVID-19 for 2021 har bidraget med 0,5 

mio. kr. direkte til omsætningen. 

Likviditet og pengestrømme fordeler sig mere jævnt hen over året end tidligere. Udover forsigtig inve-

steringsplanlægning er der to hovedårsager: dels har feltsæsonen være mindre omkostningstung med 

færre aktiviteter og udlæg pga. COVID-19 situationen, dels er medarbejdere med aftaleansvar gode til 

at få forudbetalinger, bl.a. til dækning af udlæg på store opgaver, indarbejdet i aftalegrundlaget. Æn-

dring i leverandørgæld er således faldet markant fra 4,2 mio. kr. i 2020 til 0,4 mio.kr. i 2021. 

Asiaq er en vidensvirksomhed med en flad organisation og højt kvalificerede medarbejdere tæt på le-

delsen, og det har, sammen med det øgede fokus på lønsomhed, været med til at fremme en kultur 

med en ansvarlig og indsigtsfuld forståelse for økonomiens betydning hos den enkelte medarbejder. 

Faglig kvalitet er fortsat det, der driver og motiverer medarbejderne; men ikke uden, at der økonomisk 

er balance i tingene. Investeringer i viden, kompetencer, udstyr vil fremadrettet blive underkastet en 

økonomisk analyse for at sikre, at omkostningerne til enhver tid står mål med de faglige gevinster. 

Årets resultat må - under de givne omstændigheder med en pandemi - betegnes som tilfredsstillende.  

Økonomisk udvikling 
Virksomheden fremviser en samlet egenkapital ved regnskabsårets udgang på i alt 18,4 mio. kr. Heraf 

16,2 mio. kr. som overført overskud. I 2020 var den samlede egenkapital på 17.6 mio. kr., heraf 15,4 

mio. kr. som overført overskud. De løbende investeringer har bundet en stor del af egenkapitalen i an-

lægsaktiver og har i mindre grad påvirket den likvide beholdning i modsat retning. 

Asiaq får tilført projektmidler fra forskellige fonde. For længerevarende og komplekse projekter udbe-

tales bevilgede fondsmidler ofte først måneder efter, at omkostningerne er afholdt. Der medfører bety-

delige udeståender af tilsagte midler på tidspunktet for regnskabets afslutning, medens omkostnin-

gerne typisk er afholdt i det netop afsluttede regnskabsår.  

For at sikre en økonomi i balance, må der i stigende omfang satses på kommercielle aktiviteter og en 

levedygtig finansiering af forskningsaktiviteterne. De opgaver Asiaq løser via den årlige tilskudsbevil-

ling samt virksomhedens forskningsaktiviteter skal afgrænses og optimeres i f.t. de givne ressourcer 

og endelig skal virksomheden foretage grundige økonomiske kalkuler før større investeringer foreta-

ges. Den økonomiske opfølgning og aktivitet afhænger i høj grad af, i hvilket omfang COVID-19 vil på-

virke virksomheden i 2022 og fremover. 

Asiaqs depot & værkstedsbygninger er erklæret uegnet som arbejdsplads og en plan for nye faciliteter 

har været på tegnebrættet længe. Som nettostyret virksomhed er det Selvstyret, der ejer og admini-

strerer virksomhedens bygninger og et byggeprojekt er i nogen grad afhængigt af planer fra det an-

svarlige departement og finansiering via anlægsbevillinger på finansloven. En løsning via FL2023 er 

virksomheden magtpåliggende. 
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I dialog med Naalakkersuisut skal potentielle nye bevillingsopgaver indenfor miljø og beredskab, geo-

grafisk infrastruktur, landbrug, energi og selvforsyning samt forskning afklares, herunder m.h.t finan-

siering. Organisationen er klar til opgaven og alle kræfter er rettet mod en fortsat styrkelse af det øko-

nomiske fundament gennem fokusering, effektivisering, besparelser og indsatser, der kan øge omsæt-

ningen. 

I finansloven for 2022 har virksomheden sikret en forøgelse af bevilling på 2,8 mio. kr. til en konsoli-

dering af økonomien generelt og specifikt oven på en betydelig omsætningsnedgang pga. pande-

mien samt i ekstra omkostninger relateret til nye depot- og værkstedsfaciliteter. Konsolidering ind-

befatter bl.a. en styrkelse af IT-infrastrukturen, indhentning af efterslæb på af kurser og efteruddan-

nelse, markedsføringstiltag med det formål at skaffe flere indtægtsdækkede opgaver og, når behov og 

økonomi er undersøgt og dokumenteret, ansætte nye faglige medarbejdere. Arbejdet koordineres fort-

løbende og dynamisk i den økonomiske handlingsplan, der tilpasses og implementeres i tæt dialog 

med Asiaqs ressort, departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.  

Begivenheder efter regnskabsårets udløb – Asiaq 2022 

Der er fra statustidspunktet og frem til dags dato efter Asiaq’s overbevisning ikke indtruffet forhold, 

som vil ændre på vurderingen af årsregnskabet. Årsregnskabet indstilles til Inatsisartuts godkendelse. 
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Ledelsespåtegning 
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2021 - 

31.12.2021 for Asiaq. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 

2017 om regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder.  

Bekendtgørelsen foreskriver at årsrapporten aflægges i henhold til den til enhver tid gældende anord-

ning om årsregnskabsloven i Grønland med de afvigelser, som følge af, at der er tale om en selvstyre-

ejet virksomhed, som drives ud fra samfundsmæssige hensyn, reguleret efter særlig lovgivning. 

Vi erklærer hermed: 

• At årsrapporten er retvisende – dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige udeladelser eller 

fejlinformationer 

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og 

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis 

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 

midler, der er omfattet af årsrapporten.    

 

Årsrapporten indstilles til Inatsisartuts godkendelse. 

Nuuk, den 20. april 2022   Nuuk, den 20. april 2022 
 
Departementet for   Asiaq - Misissueqqaarnerit 
Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø  Grønlands Forundersøgelser 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
Til Inatsisartut 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Asiaq for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter re-

sultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis som 

anført på siderne 16-28. 

Årsregnskabet udarbejdes efter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 2017 om regn-

skabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder (herefter bekendtgørelsen). Be-

kendtgørelsen foreskriver, at årsrapporten aflægges i henhold tilden til enhver tid gældende anord-

ning om årsregnskabsloven i Grønland med de afvigelser, som følger af, at der er tale om en selvstyre-

ejet virksomhed, som drives ud fra samfundsmæssige hensyn, reguleret efter særlig lovgivning. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 

01.01.2021 - 31.12.2021 i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 

2017 om regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder med de afvigelser, 

som følger af, at der er tale om en selvstyreejet virksomhed, som drives ud fra samfundsmæssige hen-

syn, reguleret efter særlig lovgivning.  

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Grønland, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 

udføres i henhold til bekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-

hængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accoun-

tants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske 

krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 

disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 

egnet som grundlag for vores konklusion.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen 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 virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-

bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 

har til hensigt at likvidere virksomheden, 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 fejlin-

formation, 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 revi-

sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
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krav, der er gældende i Grønland, samt standarderne for offentlig revision, 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 ind-

flydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Grønland, samt standarderne for offentlig revision, 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, doku-

mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af virksomhedens 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 usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens 

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 op-

lysninger 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 virksomheden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, 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 mang-

ler 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. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til årsregnskabsloven. 

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.  

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-

lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-

gen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere 

systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. 

I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 

de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 

relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte syste-

mer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 

midler og driften af de områder, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-

mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

Nuuk, den 20. april 2022  

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 

2017 om regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder.  

Bekendtgørelsen foreskriver at årsrapporten aflægges i henhold til den til enhver tid gældende anord-

ning om årsregnskabsloven i Grønland med de afvigelser, som følge af, at der er tale om en selvstyre-

ejet virksomhed, som drives ud fra samfundsmæssige hensyn, reguleret efter særlig lovgivning. 

Årsrapporten er i henhold hertil aflagt i overensstemmelse med bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Redegørelse for afvigelser i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser jævnfør Selvstyrets 

bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 2017 om regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres 

nettostyrede virksomheder § 5. 

Virksomheden er ikke et kapitalselskab. Egenkapitalen kan derfor ikke opdeles i selskabskapital og 

overført resultat, hvorfor der ikke er udarbejdet en egenkapitalopgørelse. 

Virksomheden er ikke skattepligtig, hvorfor de oplysninger, der sædvanligvis ville indgå i regnskabet 

herom ikke er indarbejdet. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en ret-

lig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksom-

heden, 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 årsrap-

porten 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 

Nettoomsætning  

Nettoomsætningen vedrørende årets bevilling omfatter det samlede beløb, som Asiaq indgår med på 

finansloven tillagt evt. tillægsbevilling. Afvigelser i forhold til bevillingen overføres til efterfølgende år 

som led i resultatdisponeringen. Projektbevilling indregnes i driften i takt med risikoovergang har fun-

det sted. 

Igangværende arbejder indregnes som omsætning i takt med at projekterne udføres. Omsætningen 

måles til salgspris, idet lønforbrug inklusive overhead samt eksterne omkostninger tillægges 5 procent 

i avance. 
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Vareforbrug 

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagerned-

skrivninger. Projekt direkte omkostninger indregnes uanset, om der er tale om indtægts- eller bevil-

lingsdækkende opgaver.  

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktivite-

ter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I po-

sten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. 

Personaleomkostninger 

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

for virksomhedens medarbejdere. Projekt direkte lønninger indregnes uanset, om der er tale om ind-

tægts- eller bevillingsdækkende midler.  

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger op-

gjort ud fra henholdsvis 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 renteindtægter og transaktioner i fremmed valuta. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger og trans-

aktioner i fremmed valuta. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, indretning af lejelokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til 

kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger 

til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der fo-

retages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger   50 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 

Indretning af lejede lokaler  5 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor 

denne er lavere. 
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdig-

gørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fra-

drag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Igangværende arbejder for fremmed regning 

Igangværende arbejder vedrørende projekter måles til salgspris med fradrag af aconto faktureringer.  

Det enkelte igangværende projekt indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser 

afhængig af om nettoværdien er positiv eller negativ. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

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. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatfø-

ring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt li-

kviderne ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som 

driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg 

af materielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensæt-

ning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, af-

drag på rentebærende gæld m.v.  

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 
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Hoved- og nøgletal 

      
DKK'000      

 2021 2020 2019 2018 2017 

Resultat          

Omsætning 9.367 7.272 10.133 11.501 17.676 

Tilskudsbevilling 14.056 16.336 14.037 14.241 13.372 

Nettoomsætning 23.423 23.608 24.170 25.742 31.048 

Vareforbrug -3.768 -3.748 -5.518 -4.826 -5.744 

Andre eksterne omkostninger -2.649 -2.276 -2.585 -2.855 -4.198 

Personaleomkostninger -14.079 -15.764 -17.634 -17.464 -17.044 

Afskrivninger -2.049 -1.593 -1.528 -993 -867 

Resultat før renter 878 227 -3.094 -396 3.195 

Renter -28 -25 -18 -50 -14 

Periodens resultat 850 202 -3.112 -446 3.181 

          

Balance          

Anlægsaktiver i alt 7.095 8.832 9.891 10.326 6.679 

Omsætningsaktiver 17.163 14.990 17.897 16.010 19.217 

Egenkapital 18.419 17.568 17.366 20.479 20.925 

Kortfristet gæld 5.839 6.254 10.422 5.857 4.971 

Balancesum 24.258 23.822 27.788 26.336 25.896 

          

Pengestrøm          

Driftsresultat 878 227 -3.095 -396 3.195 

Af- og nedskrivninger 2.049 1.593 1.528 -993 867 

Ændring i driftsresultat -353 -5.725 9.249 511 -4.584 

Pengestrøm vedrørende efter renter 2.546 -3.930 7.664 1.058 -537 

Pengestrømme vedrørende investeringer -312 -533 -1.093 -4.640 -1.054 

Ændring i likvider 2.234 -4.463 6.571 -3.582 -1.591 

Likvider ved årets udgang 8.479 6.245 10.708 4.136 7.718 

          

Nøgletal          

Overskudsgrad (%) 3,7 1,0 -12,8 -1,5 10,3 

Egenkapitalforrentning (%) 4,6 1,2 -17,9 -2,2 15,2 

Soliditetsgrad (%) 75,9 73,7 62,5 77,8 80,8 

          

Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte 21 26 27 28 27 
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Resultatopgørelse 
1. januar 2021 – 31. december 2021 

DKK'000     

   01-01-2021 01-01-2020 

 Noter  31-12-2021 31-12-2020 

      

Nettoomsætning 1  23.423 23.608 

Vareforbrug 2  -3.768 -3.748 

Andre eksterne omkostninger 3  -2.649 -2.276 

Bruttoresultat   17.006 17.584 

      

Personaleomkostninger 4  -14.079 -15.764 

Resultat før renter og afskrivninger   2.927 1.820 

      

Af- og nedskrivninger 5  -2.049 -1.593 

Resultat før renter   878 227 

      

Finansielle indtægter 6  1 0 

Finansielle omkostninger 7  -29 -25 

Periodens resultat   850 202 
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Balance 
pr. 31. december 2021 

DKK'000     

  Balance pr.  Balance pr. 

 Noter 31-12-2021  31-12-2020 
         

Aktiver       

Materielle anlægsaktiver       

Bygninger 8 1.779  1.943 

Indretning af lejede lokaler 9 2.150  2.624 

Andre anlæg, driftmateriel og inventar 10 3.166  4.263 

Anlægsaktiver under udførelse 11 0  2 

Materielle anlægsaktiver i alt  7.095  8.832 

       

Anlægsaktiver i alt  7.095  8.832 

       

Omsætningsaktiver       

Varebeholdninger  1.766  1.687 

Varebeholdninger i alt  1.766  1.687 

       

Tilgodehavender       

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  5.076  5.985 

Igangværende projekter  581  132 

Andre tilgodehavender 12 251  245 

Periodeafgrænsningsposter 13 1.010  696 

Tilgodehavender i alt  6.918  7.058 

       

Likvide beholdninger 20 8.479  6.245 

       

Omsætningsaktiver i alt  17.163  14.990 

       

Aktiver i alt  24.258  23.822 
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Balance 

pr. 31. december 2021 

DKK'000     

  Balance pr.  Balance pr. 

 Noter 31-12-2021  31-12-2020 
         

Passiver       

Egenkapital       

Fast kapitalindskud 14 50  50 

Bundne reserver 15 2.140  2.140 

Overført overskud 16 16.229  15.378 

Egenkapital i alt  18.419  17.568 

       

Kort del af lang gæld  0  0 

Gæld til pengeinstitutter  18  11 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  2.439  2.158 

Modtagne forudbetalinger fra kunder  891  774 

Anden gæld 17 2.459  3.295 

Periodeafgrænsningsposter 18 32  16 

Kortfristet gæld  5.839  6.254 

       

Gæld i alt  5.839  6.254 

       

Passiver i alt  24.258  23.822 
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Pengestrømsopgørelse 
1. januar 2021 – 31. december 2021 

DKK'000      

      

   01-01-2021  01-01-2020 

 Noter  31-12-2021  31-12-2020 

       

Driftsresultat   878  227 

Af- og nedskrivninger   2.049  1.593 

Ændring i driftsresultat 19  -353  -5.725 

Pengestrømme vedrørende primær drift   2.574  -3.905 

       

Modtagne renteindtægter   1  0 

Betalte renteomkostninger   -29  -25 

Pengestrømme vedrørende drift   2.546  -3.930 

       

Køb mv. af materielle anlægsaktiver   -312  -533 

Pengestrømme vedrørende investeringer   -312  -533 

       

Optagelse af lån   0  0 

Pengestrømme vedrørende finansiering   0  0 

       

Ændring i likvide midler   2.234  -4.463 

Likvider 01.01.2021   6.245  10.708 

Likvider 31.12.2021   8.479  6.245 
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Noter 
1. januar 2021 – 31. december 2021 

DKK'000    

   01-01-2021 01-01-2020 

   31-12-2021 31-12-2020 

       

1 Nettoomsætning      

 Salg timer  7.257 5.617 

 Salg og udlejning materiel  1.253 1.694 

 Abonnement og kortsalg  35 137 

 Salg fremmedarbejde  16 449 

 A'contofaktureringer 31/12  475 408 

 Igangværende projekter - forskydninger  332 -1.060 

 Tilskudsbevilling  14.056 16.336 

 Bevilling, elever  -1 27 

 I alt  23.423 23.608 

       

2 Vareforbrug      

 Underleverandører  773 586 

 EDB og måleudstyr  1.727 1.492 

 Chartring af båd og fly  901 1.090 

 Fragt m.v.  133 139 

 Vareforbrug  234 441 

 I alt  3.768 3.748 

       

3 Andre eksterne omkostninger      

 Anskaffelser  499 370 

 Reparationer og vedligeholdelse  122 122 

 Forsikringer  345 247 

 Drift lokaler og personaleboliger  737 788 

 Administrative omkostninger  946 749 

 I alt  2.649 2.276 

       

4 Personaleomkostninger      

 Lønninger og gager  11.810 13.280 

 Pensionsbidrag  1.044 1.234 

 Andre omkostninger til social sikring  134 146 

 Andre personaleomkostninger  318 309 

 Kursus og videreuddannelse  20 227 

 Dagpenge og tjenesterejser  753 568 

 I alt  14.079 15.764 

       

      

           Gnm. antal fuldtidsansatte  21 26 
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Noter 

1. januar 2021 – 31. december 2021 

DKK'000    

   01-01-2021 01-01-2020 

   31-12-2021 31-12-2020 

       

5 Afskrivninger      

 Indretning lejede lokaler  474 249 

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  1.404 1.130 

 Bygninger  164 214 

 Fortjeneste/tab ved salg af anlæg anskaffet  7 0 

 I alt  2.049 1.593 

       

       

6 Finansielle indtægter      

 Valutakursdifferencer  1 0 

 I alt  1 0 

       

       

7 Finansielle omkostninger      

 Bankgebyrer  10 19 

 Renteudgifter, bank  19 4 

 Valutakursdifferencer  0 2 

 I alt  29 25 

      

      

     01-01-2021 

     31-12-2021 

      

8 Bygninger     

 Kostpris pr. 1. januar 2021   3.885 

 Tilgang i årets løb   0 

 Afgang i årets løb   0 

 Kostpris pr. 31. december 2021    3.885 

      

 Afskrivninger pr. 1. januar 2021   -1.942 

 Afskrivninger    -164 

 Afskrivninger vedr. årets afgang   0 

 Afskrivninger pr. 31. december 2021    -2.106 

      

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021    1.779 

      

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020    1.943 
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Noter 

1. januar 2021 – 31. december 2021 

DKK'000    

     01-01-2021 

     31-12-2021 

      

9 Indretning af lejede lokaler     

 Kostpris pr. 1. januar 2021   4.437 

 Tilgang i årets løb   0 

 Kostpris pr. 31. december 2021    4.437 

      

 Afskrivninger pr. 1. januar 2021   -1.813 

 Afskrivninger    -474 

 Afskrivninger pr. 31. december 2021    -2.287 

      

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021    2.150 

      

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020    2.624 

      

10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     

 Kostpris pr. 1. januar 2021   14.450 

 Tilgang i årets løb   314 

 Afgang i årets løb   -1.492 

 Kostpris pr. 31. december 2021    13.272 

      

 Afskrivninger pr. 1. januar 2021   -10.187 

 Afskrivninger    -1.404 

 Afskrivninger vedr. årets afgang   1.485 

 Afskrivninger pr. 31. december 2021    -10.106 

      

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021    3.166 

      

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020    4.263 
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Noter 

1. januar 2021 – 31. december 2021 

DKK'000    

   01-01-2021 01-01-2020 

   31-12-2021 31-12-2020 

       

11 Anlægsaktiver under udførelse  0 2 

       

12 Andre tilgodehavender      

 Tilgodehavender Forsikringssager  234 242 

 Personaleudlæg m.v.  17 3 

 I alt  251 245 

       

       

13 Periodeafgrænsningsposter      

 Forudbetalte omkostninger  1.010 696 

       

 Fast Kapitalindskud  50 50 

14 Fast Kapitalindskud      

 

I forbindelse med divisionering den 01.01. 1990 blev Nuna-Teks kapitalindskud for-

delt.       

 Grønlands Forundersøgelsers andel udgjorde 50 t. kr      

       

15 Bundne Reserver      

 Saldo 1. januar  2.140 2.140 

 I alt  2.140 2.140 

       

 Bundne reserver specificeres således      

 vedr. ejendom B2623  2.140 2.140 

   2.140 2.140 

       

16 Overført overskud      

 Saldo 1. januar  15.379 15.176 

 Overført af periodens resultat   850 202 

    16.229 15.378 

       

17 Anden gæld      

 Ferierejsetillæg  115 133 

 Overtimer og merarbejde  1.026 1.549 

 Personaleforening  24 24 

 Feriepengeforpligtelse  1.294 1.589 

 I alt  2.459 3.295 
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Noter 

1. januar 2021 – 31. december 2021 

DKK'000    

   01-01-2021 01-01-2020 

   31-12-2021 31-12-2020 

       

18 Periodeafgrænsningsposter      

 Depositum  32 16 

      

19 Ændring i driftskapital     

 Ændring i varebeholdninger  -79 207 

 Ændring i tilgodehavender  140 -1.762 

 Ændring i leverandørgæld  -414 -4.170 

   -353 -5.725 

       

20 Likvider      

 Likvidbeholdning  8.479 6.245 

 I alt  8.479 6.245 
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