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FREMADRETTEDE UDSAGN

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder 
beskrivelser af NunaMinerals’ efterforsknings- og evaluerings-
projekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger 
til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed af-
spejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med 
hen syn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risi-
ci, usikkerheder og antagelser. Mange faktorer kan medføre, 
at de af NunaMinerals faktisk opnåede resultater vil afvige væ-
sentligt fra de fremtidige resultater og forventninger, der måt-
te komme til udtryk i eller være forudsat af sådanne fremad-
rettede udsagn. Disse faktorer er blandt andet risici forbundet 
med efterforsknings-, evaluerings- og mineaktiviteter, usikker-
heder forbundet med resultatet af NunaMinerals’ efterforsk-
nings- og evalueringsprojekter, herunder risici ved forsinkelser 
og nedlukning af projekter, prisfald, udsving i valutakurser og 
ændringer i licensvilkår, lovgivning og administrativ praksis så 
vel som konkurrencemæssige risici og andre uforudsete fakto-
rer. Skulle en eller fl ere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer 
indtræffe, eller skulle en eller fl ere af de angivne udsagn vise 
sig at være forkerte, kan udviklingen afvige væsentligt fra de 
fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne årsrapport.

NunaMinerals er ikke forpligtet til at opdatere de indehold-
te fremadrettede udsagn eller til at justere sådanne udsagn i 
forhold til fremtidige resultater, medmindre dette er påkræ-
vet ved lov.
 
Totaler i tabeller kan grundet afrunding afvige fra summen af 
de enkelte delposter.

SELSKABSOPLYSNINGER

NUNAMINERALS A/S
Reg.nr. A/S247544
Hjemstedskommune: Sermersooq
Ger-nr.: 21174548

Telefon +299 36 20 00
Telefax +299 36 20 10
Mail: info@nunaminerals.com
Hjemmeside: www.nunaminerals.com

BESTYRELSE
Anton Marinus Christoffersen (formand)
Carsten Michael Berger (næstformand)
Kaare Vagner Jensen
Hans Kristian Karl Olsen
Henning Skovlund Pedersen

DIREKTION
Ole Christian Anthon Christiansen

REVISION
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Fremlagt til godkendelse på selskabets generalforsamling, den 
27. april 2009

Qussuk, Alma zone
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato afl agt årsrapporten for 2009 for NunaMine-
rals A/S.

Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse med International 
Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderli-
gere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede 
selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, såle-
des at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets ak-
tiver og passiver, fi nansielle stilling, resultat samt pengestrøm-
me.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk den 31. marts 2010

DIREKTION

Ole Christian Anthon Christiansen
direktør

BESTYRELSEN

Anton Marinus Christoffersen (formand)
direktør

Carsten Michael Berger (næstformand)
statsautoriseret ejendomsmægler, direktør

Kaare Vagner Jensen
administrerende direktør

Hans Kristian Karl Olsen
geolog, direktør

Henning Skovlund Pedersen
fi nansdirektør

Qussuk, Plateau Zone
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DEN UAFHÆNGIGE 

REVISORS PÅTEGNING

TIL AKTIONÆRERNE I NUNAMINERALS A/S

Vi har revideret årsrapporten for NunaMinerals A/S for regn-
skabs året 1. januar - 31. december 2009 omfattende ledelses-
på tegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egen-
kapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
an vendt regnskabspraksis. Årsrapporten afl ægges i overens-
stemmelse med International Financial Reporting Standards 
som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til 
årsrapporter for børsnoterede selskaber.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og afl ægge en årsrap-
port, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
International Financial Reporting Standards som godkendt af 
EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for 
børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 
relevante for at udarbejde og afl ægge en årsrapport, der giver 
et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg 
og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud-
øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om-
stændighederne.

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE 

REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på 
grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i over-
ensstemmelse med danske og internationale revisionsstandar-
der. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj 
grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsent-
lig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for 
de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valg-
te handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er re-
levante for virksomhedens udarbejdelse og afl æggelse af en 
års rapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-
dighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En re-
vision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen 
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen ud-
øvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering 
af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende bil-
lede af selskabets aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. 
december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2009 i overensstemmelse med International Financial Repor-
ting Standards som godkendt af EU og yderligere danske op-
lysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Nuuk, den 31. marts 2010
Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 Jørgen Holm Andersen  Claus Bech
 statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor

Nord for Fiskefjord, del af Greenland Platinum Project
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LEDELSESBERETNING

Jordens befolkning på 6,8 milliarder forventes øget til 8 milliar-
der i løbet af de næste 15 år. Vores grundlæggende behov for 
alle slags råvarer, herunder metaller, vil fortsat vokse. Der er 
samtidig lagt op til en øget velstand for ganske store befolk-
ningsgrupper. Derfor forventer vi en fortsat høj efterspørgsel 
efter metaller de næste årtier.

Metalproduktionen fra de gamle minelande er faldende. De 
metalforekomster, der er nemme at fi nde er allerede fundet 
og mange af dem er også udtømte. På trods af en øget efter-
forskning efter nye miner viser efterforskningsstatistikken, at 
der er langt mellem nye, væsentlige fund. Det er blevet dyrere 
at fi nde nye forekomster.

Nye minefund indeholder ofte mindre metal pr. ton i forhold 
til den historiske mineproduktion. Det betyder, at der skal bry-
des mere malm for at producere den samme mængde metal 
som tidligere.

Det betyder alt andet lige, at der fremover fortsat vil være stor 
interesse fra mineindustrien for nye og lovende efterforsk-
ningsprojekter – projekter, som på sigt vil kunne blive til nye 
metalproducenter.

Det stiller NunaMinerals i en gunstig position. Selskabet har – 
i modsætning til mange andre efterforskningsselskaber – en 
række af efterforskningsprojekter, som i løbet af de kommen-
de år vil kunne komme i spil som nye mineprojekter. Den inter-
nationale mineindustris interesse for Grønland og for NunaMi-
nerals er allerede blevet vakt. Mineralefterforskningen i Grøn-
land er nu oppe på samme niveau i Grønland som i Canada og 
i Australien, målt pr. km2 isfrit land. 

Trods fi nanskrisens negative indvirkning på store dele af mi-
nebranchen har NunaMinerals haft mulighed for at fastholde 
et højt tempo i efterforskningen mens mange andre selska-
ber har måttet gennemføre betydelige besparelser som følge 
af krisen.

PARTNERSKABER

Det er et væsentligt element i NunaMinerals’ strategi, at ind-
gå partnerskaber. Det er kostbart at gennemføre efterforsk-
ning og evaluering af mineralressourcer og det indgår derfor 
i Selskabets forretningsmodel, at søge partnere til Selskabets 
pro  jekter på et relativt tidligt tidspunkt i et projekts udvikling. 
Denne strategi er med til at sprede projektrisikoen for Nuna-
Minerals. En partner vil typisk fi nansiere en stor del af de frem-
adrettede efterforskningsomkostninger og herved optjene 
ejer  andele i projektet. NunaMinerals vil typisk være operatør 
i efterforskningsfasen.

Det var en vigtigt milepæl i Selskabets historie da Selskabet i 
juni 2009 indgik en aftale med canadiske Nuukfjord Gold Mi-
ne Ltd. omkring udviklingen af Nuuk Gold Province, herun-
der den fortsatte udvikling af Selskabets fl agskib, Storø guld-

forekomsten. Storø går nu ind i fase 4 i Selskabets fasemodel 
nemlig, hvor den fortsatte efterforskning rettes mod at defi -
nere en malmressource. I 2010 forventes et større borepro-
gram at blive gennemført. I løbet af de kommende år forven-
ter Selskabet, at der vil blive etableret efterforskningstunneller 
på Storø således, at der kan udtages bulkprøver til støtte for 
gennemførslen af et lønsomhedsstudie. NunaMinerals er ope-
ratør, hvilket genererer en øget likviditet for selskabet.

NunaMinerals har endvidere fornyet den strategiske alliance, 
der blev indgået med Rio Tinto i 2007. Hensigten med allian-
cen er at skabe en effektiv efterforskning, der er rettet imod 
sto re mineprojekter ved en kombination af NunaMinerals lo-
kalkendskab og kompetencer med Rio Tintos kompetencer.

Selskabet er løbende i drøftelse med andre mineselskaber om-
kring mulighederne for at indgå partnerskaber indenfor Sel-
skabets projektportefølje.

NYE PROJEKTLOKOMOTIVER

I 2009 har NunaMinerals gjort markante fremskridt med efter-
forskning og evaluering af både kerne- og ikke-kerneprojekter, 
som er med til yderligere at øge Selskabets værdi. Med en væ-
sentlig partner på plads til Nuuk Gold Province og guldforekom-
sten på Storø er Selskabet klar til yderligere at fremme et eller 
fl ere andre af Selskabets efterforskningsprojekter. Nye projekt-
lokomotiver vil kunne tilføre yderligere værdi til Selskabet.

Selskabets efterforskning i Vagar eneretslicensen, som udgør 
en del af Nanortalik Gold Province, har ført til erkendelsen af, 
at nogle af fl oddeltaerne i Sydgrønland indeholder frie guld-
korn samt andre værdifulde mineraler. Selskabet er i gang med 
at vurdere mulighederne for at gøre disse fund kommercielle. 
Fundet af betydende mængder guld i fl oderne i Sydgrønland 
understreger endnu engang, at Nanortalik Gold Province også 
har et godt potentiale for at indeholde forekomster af guld i 
fast fjeld. Efterforskningen efter guld i fast fjeld i Vager ene-
retslicensen har da også høj prioritet og NunaMinerals fort-
sætter efterforskningen i Sydgrønland med fornyet energi.

Selskabets efterforskning i Inglefi eld Land eneretslicensen, som 
udgør del af Thule Iron Province, har ført til erkendelsen af, at 
området har mulighed for at indeholde store jernforekom ster 
af samme type som den kendte jernmalm fra Kiruna i Nord-
sverige. Store jernforekomster har stor bevågenhed i marke-
det, og derfor vil NunaMinerals i 2010 intensivere efterforsk-
ningen i området. Systematisk geofysisk opmåling vil give Sel-
skabet en første rumlig vurdering af Minturn anomalien; der 
vil blive taget bulkprøver til de første metallurgiske undersø-
gelser og i slutningen af sommeren vil en borerig blive mobili-
seret til området med henblik på test-boringer i 2011.

Selskabets rekognoscering i Maniitsoq eneretslicensen, som 
udgør del af Diamanter og REE, har ført til fundet af sjældne 
jordartsmetaller (REE) i meter-brede strukturer i eneretslicen-
sen. REE anvendes i stor stil i ”grønne teknologier”, herunder 
ved fremstilling af vindmøller, hybridbiler, elbiler, fl adskærme 
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og mange andre nye teknologier. In-situ værdien pr. ton af de 
bedste lødigheder på 1,3% TREO (Total Rare Earth Oxides) og 
3,4% TREO er ækvivalente til guldindhold på mellem 4 og 8 
g/t. Selskabet fortsætter efterforskningen i Maniitsoq enerets-
licensen med henblik på at defi nere boremål for 2011.

I Selskabets Tikiusaaq eneretslicens har Selskabet for første 
gang demonstreret diamantførende bjergarter i området. Mi-
neralogien og geokemien af bjergarterne i området er favora-
bel for diamanter. I Selskabets Qaamasoq eneretslicens, hvor 
en historisk løsblok med indhold af diamanter tidligere er ble-
vet fundet, har Selskabet lokaliseret talrige løsblokke af tilsva-
rende bjergarter. Størrelsen og antallet af disse løsblokke indi-
kerer, at kilden er lige i nærheden. NunaMinerals vil i 2010 
in tensivere diamantefterforskningen i området. Systematisk 
geofysisk opmåling vil kunne hjælpe Selskabet med at identi-
fi cere kildeområdet.

FORVENTNINGER

2010 bliver det travleste år nogensinde for NunaMinerals. Sel-
skabet forventer i samarbejde med partnere at anvende i ni-
veauet 50 mDKK i efterforskning. Med så stor en indsats er der 
plads til en række positive nyheder i løbet af 2010.

Selskabet forventer et negativt EBITDA i niveauet 5-10 mDKK 
i 2010.

I andet kvartal 2010 forventer Selskabet, at have resultaterne 
fra undersøgelserne af de tungsands-koncentrater, som i 2009 
blev udtaget fra Vagar placer-guld-projektet samt resultaterne 
af de magnetiske målinger fra Selskabets diamantprojekter i 
Vestgrønland.

I tredje kvartal 2010 forventer Selskabet, at have resultater fra 
tyngde- og magnetiske målinger fra Inglefi eld Land jern-pro-
jektet. Hovedparten af Selskabets feltaktiviteter fi nder sted i 
tredje kvartal.

I fjerde kvartal 2010 forventer Selskabet, at have resultater-
ne fra de fl este af Selskabets feltaktiviteter, inklusiv resulta-
terne af aktiviteterne i Nuuk Gold Province som gennemføres i 
sam arbejde med en partner, herunder kerneboringer på Storø 
guldforekomsten samt prospektering efter guld og basisme-
taller i Isua. 

 Ole Christiansen Anton Christoffersen
 Direktør Bestyrelsesformand

IDEGRUNDLAG OG 

MÅLSÆTNING

NunaMinerals’ idegrundlag er at udvikle og udnytte Grønlands 
naturgivne mineralressourcer. Selskabet underbygger mineral-
potentialet ved at gennemføre efterforskning og evaluering af 
mineralressourcer. Aktiviteterne gennemføres med henblik på 
opbygning af en lønsom virksomhed med indtægter fra med-
ejerskab i miner, royalties fra minedrift og helt eller delvist fra-
salg af projekter.

Selskabets aktiviteter har bl.a. resulteret i fundet af Grønlands 
første guldmine, Nalunaq Gold Mine, som blev udviklet i sam-
arbejde med en partner. Selskabets ejerandel i denne aktivitet 
er frasolgt og geninvesteret i efterforskningen og vurderingen 
af Nuuk Gold Province, som nu er Selskabets mest fremskred-
ne projekt.

Herudover har Selskabet en række efterforskningsprojekter 
som nærmere er beskrevet på siderne 27-28.

NunaMinerals besidder en omfattende ekspertise indenfor ef-
terforskning og logistik i Grønland. Selskabet har i 2009 gen-
nemført en rationalisering af Selskabets drift som dels har væ-
ret en reduktion af Selskabets samlede stab og en opgrade-
ring af de geologiske kompetencer i Nuuk samt tilknytning af 
eksterne konsulenter til konkrete opgaver. Denne tilpasning 
strømliner Selskabet til effektivt at kunne gennemføre de akti-
viteter, som Selskabet står overfor i de kommende år, herunder 
udviklingen af guldforekomsten på Storø hen mod minedrift.

Selskabets aktiviteter har i løbet af de seneste år tiltrukket sig 
stigende opmærksomhed fra den internationale minebranche. 
Selskabet har i juni 2009 indgået en partneraftale med det ca-
nadiske selskab, Nuukfjord Gold Mines Ltd., ligesom alliance-
aftalen med Rio Tinto blev fornyet i december 2009. Selskabet 
er løbende i drøftelse med andre selskaber om partnerskaber i 
fl ere af Selskabets projekter.
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FASE 1 = GRÆSRODSFASEN

I områder, hvor kendskabet til mineralpotentialet er begræn-
set, gennemføres »græsrodsefterforskning« over større land-
områder for at lokalisere prospektive områder. Dette sker ek-
sempelvis ved studier af eksisterende viden, studier af geofy-
siske data, studier af spektrale data (remote sensing) samt re-
gional geokemisk rekognoscering. Græsrodsfasen varer typisk 
1-2 år.

FASE 2 = PROSPEKTERINGSFASEN

Identifi kation af prospektive områder fører typisk til detalje-
rede geokemiske og eventuelt geofysiske undersøgelser samt 
opfølgende prospektering i områder lokaliseret under fase 1. 
Eventuelle fund på overfl aden dokumenteres ved detaljeret 
prøvetagning. Prospekteringsfasen varer typisk 2-3 år. 

FASE 3 = KONTINUITETSFASEN

I tilfælde af overfl adefund af interessante mineraliseringer 
med kommercielt potentiale undersøges mulighederne for, at 
fundet også fortsætter ned i undergrunden. Disse undersøgel-
ser gennemføres typisk ved kerneboringer. Kontinuitetsfasen 
varer typisk 2-3 år.

FASE 4 = RESSOURCEFASEN

Er kontinuitetsundersøgelserne positive, undersøges det, om 
fundet vil kunne rumme tilstrækkelige ressourcer til at have 
kommercielt potentiale. Disse ressourceundersøgelser kræver 
gennemførelse af kerneboringer i et fi nmasket net og vil i vis-
se tilfælde også kunne kræve etablering af efterforskningstun-
neller i undergrunden. I aktiviteten indgår også udtagning af 

bulkprøver samt indledende metallurgiske undersøgelser. Fa-
sen kan resultere i opgørelsen af malmressourcer for hele el-
ler dele af undersøgelsesområdet. Ressourcefasen er omkost-
ningstung og kan forløbe over fl ere år. Den typiske varighed 
er 2-3 år.

FASE 5 = LØNSOMHEDSFASEN

Såfremt der er påvist en kommerciel interessant ressource, gen-
nemføres økonomiske studier som kan være studier af stør-
rel sesordenen af malmzoner, studier af forskellige brydnings-
scenarier, økonomiske forstudier (f.eks. pre-feasibility studier) 
samt lønsomhedsstudier. Lønsomhedsstudiet indeholder også 
en vurdering af, hvorledes udvindingen skal ske, samt en vur-
dering af miljø- og samfundsmæssige konsekvenser ved etab-
lering af minedrift. Lønsomhedsfasen udgør sammen med res-
sourcefasen den dyreste del af et efterforskningsforløb. Fasen 
varer typisk 1-2 år afhængig af projektets størrelse.

FASE 6 = UDNYTTELSESFASEN MINEFASEN

Afdækker lønsomhedsstudiet, at en produktion vil kunne væ-
re lønsom, kan minedrift igangsættes. Lønsomhedsstudiet kan 
også afdække, at der ikke er påvist tilstrækkelige ressourcer 
til, at en mine vil være rentabel, hvorfor det kan være nød-
vendigt at udbygge ressourcerne ved fortsættelse af fase 4. 
Endelig kan lønsomhedsstudiet afdække, at minedrift ikke vil 
være rentabel. Såfremt minedrift vurderes at være lønsom, vil 
der sandsynligvis være behov for etablering af et produktions-
selskab, som skal stå for ansøgning om etablering af mine-
drift, kapitalfremskaffelse til anlæggelse af minen samt drift 
af minen.

NUNAMINERALS FORRETNINGSMODEL

Identifikation af potentielt interessante projekter

Udvikling af projekter i eget regi

Frasalg eller partnerskab 
(ejerandel: 35-40% i partnerskab)

FASE 1

Græsrod

FASE 2

Prospektering

FASE 3

Kontinuitet

FASE 4

Ressource

FASE 5

Lønsomhed

Partnerskab

FASE 6

Minedrift

KERNEPROJEKTER (PRIMÆRT GULD)

ØVRIGE PROJEKTER Partnerskab

NunaMinerals opererer efter en forretningsmodel for kerneprojekter, hvor identifi kation af projekter samt udvikling gennem de første faser som udgangspunkt forestås 
af Selskabet selv, mens videreudvikling gennem de senere faser søges gennemført i samarbejde med partnere. For kerneprojekter gælder det, at selskabet så vidt muligt 
søger at udvikle disse i eget regi indtil kontinuiteten i dybet af mineraliseringerne er rimelig dokumenteret (afslutningen af fase 3). For ikke-kerneprojekter vil partner-
samarbejder kunne etableres på tidligere stadier i efterforskningsforløbet.
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ÅRET I HOVEDTRÆK

DRIFT

NunaMinerals årsresultat og totalindkomst udgjorde i 2009 et 
underskud på 16.588 tDKK mod et underskud på 2.627 tDKK 
i 2008, hvilket er større end de udmeldte forventninger. Stig-
ningen i underskuddet kan henføres til nedskrivninger af im-
materielle anlægsaktiver og effekten af overgangen til IFRS.

Selskabet har i 2009 gennemført markedsføring af Selskabets 
efterforskningsaktiviteter i Toronto, Vancouver og Cape Town, 
hvilket har ført til etablering af et nyt partnerskab med det ca-
nadiske selskab, Nuukfjord Gold Mines Ltd., som i løbet af de 
kommende år vil investere op til 23 mCAD i den fortsatte ud-
vikling af Nuuk Gold Province (som dækker efterforskningsli-
censerne Storø, Isua, Igasoq og Qassersuaq) med fokus på ud-
viklingen af guldforekomsten på Storø. NunaMinerals er ope-
ratør på projektet. Projektets udvikling følger de lagte planer.

INVESTERINGER I EFTERFORSKNING

Selskabets investeringer i efterforskning og evaluering af mine-
ralprojekter i 2009 beløber sig til 30.737 tDKK, hvoraf 18.514 
tDKK er aktiveret, 10.353 tDKK fi nansieret af partnere samt 
1.870 tDKK er udgiftsført i resultatopgørelsen. I 2008 blev der 
investeret 31.308 tDKK i efterforskning og evaluering af mine-
ralprojekter, hvoraf 28.666 tDKK er aktiveret, 2.465 fi nansieret 
af partnere samt 126 tDKK udgiftsført i resultatopgørelsen.

Selskabets aktiviteter i 2009 har været fokuseret på følgende 
projekter med nedennævnte hovedaktiviteter:
•  Nuuk Gold Province (i samarbejde med partner siden 1. juli 

2009)
 o Metallurgiske undersøgelser af guldmalm fra Storø
 o Kerneboringer i Qussuk guldprojektet
 o Overfl adeprospektering i Qussuk guldprojektet
 o Lithogeokemiske studier i Qussuk guldprojektet
 o  Udsprængning af boreplatforme på stejle fjeldsider på 

Storø
 o Prospektering i andre dele af Nuuk Gold Province
• Nanortalik Gold Province
 o  Boringer efter guld i løse afl ejringer i 5 områder i Vagar 

placer-guld-projektet
 o  Udtagning af bulkprøver med sandsuger i Vagar 
  placer-guld-projektet
 o  Prospektering efter guld i fast fjeld i Vagar projektet
•  Greenland Platinum Project (i samarbejde med partner frem 

til oktober 2009)
 o Boringer efter platinmetaller i Octopus Reef, Amikoq
 o Prøvetagning af saveprofi ler i Octopus Reef, Amikoq
 o Boringer efter platinmetaller i Rhodium Zone, Amikoq
 o Prøvetagning af saveprofi ler i Rhodium Zone, Amikoq
 o Prospektering i andre dele af Amikoq komplekset
 o Prospektering i andre dele af Greenland Platinum Project
• Diamant og REE projekter
 o  Prospektering efter diamanter i Maniitsoq og ved 
  Qaama soq
 o Prospektering efter diamanter ved Tikiusaaq
 o  Prospektering efter sjældne jordartselementer (REE) i 
  Maniitsoq
• Thule Iron Province
 o  Analyser og mineralkemi på prøver fra Inglefi eld Land
• Øvrige områder
 o  Der er kun i begrænset omfang gennemført aktiviteter 

indenfor andre projektområder.

Selskabet har afveget fra en tidligere udmeldt strategi for så 
vidt angår selskabets wolfram-projekt på Ymer Ø i Nordøst-
grønland. Denne omprioritering er primært sket på basis af 
ændrede markedsvilkår samt en positiv udvikling i fl ere af sel-
skabets øvrige aktiviteter.

Kitak, 760 m over havet
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HOVED OG NØGLETAL

  2005*  2006*  2007*  2008 2009
  tDKK  tDKK  tDKK  tDKK  tDKK

5 ÅRS HOVEDTAL
Nettoomsætning  23 452 3.971 2.990 914
EBITDA  (5.547) (3.688) (2.072) (3.150) (7.378)
Af- og nedskrivninger  245 (565) (2.164) (1.386) (10.986)
Resultat før fi nansielle poster  (5.302) (4.253) (4.236) (4.536) (18.364)
Resultat før skat  (12.937) (3.467) 11.197 (2.627) (16.588)
Årets resultat  (12.937) (3.467) 11.197 (2.627) (16.588)
Egenkapital  77.762 74.251 84.957 178.277 162.582
Balancesum  79.796 76.798 89.670 183.663 166.684
Antal aktier á nominelt 100 DKK  809.101 809.101 809.101 1.067.616 1.067.616
Likviditet  52.923 11.192 4.788 69.142 45.313

5 ÅRS NØGLETAL
Resultat pr. aktie (kr.)  (15,99) (4,29) 13,84 (2,79) (15,56)
Overskudsgrad (%)  (35.347) (941) (107) (152) (2.010)
Egenkapitalens forrentning (%)  (20) (5) 14 (2) (10)
Soliditetsgrad (%)  97 97 95 97 98
Indre værdi pr. aktie  96,11 91,77 105,00 166,99 152,29
Udbytte pr. aktie  0 0 0 0 0
Investeringer i materielle anlægsaktiver  2.140 19.062 3.653 1.795 829
Investeringer i immaterielle anlægsaktiver  9.281 18.233 23.893 31.131 28.867
Antal årsværk  6 9 11 16,3 18,7
Antal ansatte  16 27 33 38 44

*) opgjort i henhold til de regnskabsprincipper som var gældende frem til 31. december 2008

DEFINITIONER

Resultat pr. aktie = Resultat før skat
  Antal aktier

Overskudsgrad  = Resultat før fi nansielle poster x 100
  Nettoomsætning

Egenkapitalens forrentning = Årets resultat x 100
  Gennemsnitlig egenkapital

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100
  Samlede aktiver

Indre værdi pr. aktie = Egenkapital
  Antal aktier

Udbytte pr. aktie = Udbytte
  Antal aktier

Kangiafl oden, Qeqertaasaq karbonatit, Maniitsoq



10

LEDELSESBERETNING

ØKONOMISK UDVIKLING

HOVEDTRÆK

Nærværende regnskab er det første Selskabet afl ægger i hen-
hold til IFRS. Overgangen har medført 2 væsentlige ændrin-
ger. Dels er den regnskabsmæssige præsentation af selskabets 
partneraftaler ændret og dels påvirker Selskabets warrantpro-
gram resultatet og totalindkomsten negativt uden at det på-
virker Selskabets egenkapital.

Årets omsætning udgjorde 914 tDKK mod en omsætning på 
2.990 tDKK i 2008. Indtægterne er næsten udelukkende hus-
lejeindtægter. Nedgangen fra 2008 til 2009 skyldes nedgang 
i salget af konsulentydelser og andre former for serviceydelser 
da Selskabet ikke har haft overskudskapacitet i 2009. Selska-
bet har koncentreret sig om at skabe fremdrift på egne pro-
jekter.

Avance på salg af ideelle andele af selskabets partnerprojek-
ter inklusiv operatøravance udgjorde 1.274 tDKK i 2009 mod 
1.900 tDKK i 2008.

Årets omkostninger bestod af personaleomkostninger på 
13.080 tDKK mod 11.445 tDKK i 2008 samt andre eksterne 
omkostninger på 26.490 tDKK primært udgifter til analyser, 
boringer, geofysik, helikopter samt konsulenter mod 28.774 
tDKK i 2008. 

Selskabets investeringer i efterforskning og evaluering af mine-
ralprojekter i 2009 beløber sig til 30.737 tDKK, hvoraf 18.514 
tDKK er aktiveret, 10.353 tDKK fi nansieret af partnere samt 
1.870 tDKK er udgiftsført i resultatopgørelsen. I 2008 blev der 
investeret 31.257 tDKK i efterforskning og evaluering af mine-
ralprojekter, hvoraf 28.666 tDKK er aktiveret, 2.465 fi nansieret 
af partnere samt 126 tDKK udgiftsført i resultatopgørelsen.

Partnerfi nansiering udgjorde samlet set 11.017 tDKK i 2009 
mod 3.242 tDKK i 2008

NunaMinerals årsresultat og totalindkomst udgjorde i 2009 et 
underskud på 16.588 tDKK mod en underskud på 2.627 tDKK 
i 2008, hvilket er større end de udmeldte forventninger. Stig-
ningen i underskuddet kan henføres til nedskrivninger af im-
materielle anlægsaktiver og effekten af overgangen til IFRS.

Selskabet har i lighed med tidligere år fået evalueret sine pro-
jekter hos en uafhængig valuar – SLR Consulting Ltd – som 
vurderer den samlede portefølje af eneretslicenser i et uforce-
ret kontantsalg til pr. 31. december 2009 at udgøre 106.929 
tDKK (20,6 mUSD) mod 98.830 tDKK (18,7 mUSD) i 2008.

Selskabet har valgt at nedskrive enkelte projekter så de bog-
førte værdier bringes i overensstemmelse med den uafhængi-
ge valuering. Som følge heraf er der foretaget nedskrivninger 

i 2009 på 6.498 tDKK. Herudover har Selskabet nedskrevet de 
immaterielle anlægsaktiver med 2.949 tDKK som følge af til-
pasninger i licensporteføljen. 

PENGESTRØMME

Pengestrømmen fra selskabets driftsaktiviteter var negative 
med 7.102 tDKK som følge af resultatet af den primære drift 
mens den i 2008 var negativ med 3.216 tDKK.

Pengestrømmene fra selskabets investeringsaktiviteter var ne-
gative med 18.679 tDKK en klar forbedring i forhold til 2008, 
hvor de var negative med 29.655 tDKK. Forbedringen skyl-
des væsentligst, at partnerfi nansieringen var på 11.017 tDKK i 
2009 mod 3.242 tDKK i 2008.

Selskabets likvider består af bankindestående i pengeinstitut-
ter omfattet af bankpakke 1 og udgør 45.313 tDKK ultimo 
2009 mod 69.141 tDKK ultimo 2008. Herudover råder Sel-
skabet over en kreditfacilitet på 13.000 tDKK med udløb 1. 
juli 2011.

FORVENTNINGER TIL 2010

I 2010 forventer NunaMinerals i samarbejde med Selskabets 
efterforskningspartner, Nuukfjord Gold Mines Ltd., at gen-
nemføre efterforskning og evaluering af guldressourcer i Nuuk 
Gold Province. Hovedaktiviteterne forventes at blive et stør-
re boreprogram på Storø med henblik på at kunne defi nere 
en initial malmressource, efterforskning på Aappalaartoq med 
henblik på at dokumentere udbredelsen af BD Zone i dette 
område, efterforskning efter guld og basismetaller i Isua samt 
mindre aktiviteter i de øvrige områder af Nuuk Gold Province.

NunaMinerals har herudover valgt at prioritere den fortsatte 
efterforskning og evaluering af:
•  guldpotentialet ved Vagar (del af Nanortalik Gold Province 

i Sydgrønland) både hvad angår guld i fl odafl ejringer samt 
guld i fast fjeld;

•  jernpotentialet i Inglefi eld Land i Nordgrønland (tyngde- og 
magnetiske målinger er planlagt til at blive gennemført i 
april 2010 og udtagning af bulkprøver til initiale metallur-
giske undersøgelser er planlagt for 2010). Efter planen for-
ventes der gennemført kerneboringer i 2011.

•  nikkelpotentialet i Stendalen, Sydøstgrønland;
•  potentialet for sjældne jordartselementer (REE) i Qeqer taa-

saq og i Tikiusaaq i Vestgrønland;
•  diamantpotentialet i både Qaamasoq og Tikiusaaq i Vest-

grønland.

Selskabet forventer i samarbejde med partnere at anvende i ni-
veauet 50 mDKK i efterforskning i 2010.

For 2010 forventes et negativt EBITDA på 5-10 mDKK.

Indgåelse af nye partnerskaber kan medføre ændringer i resul-
tatforventningerne.
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HOVEDAKTIVITETER I 2009

NUUK GOLD PROVINCE

Selskabet har i juni 2009 indgået en partneraftale med det 
Vancouver-baserede selskab, Nuukfjord Gold Mine Ltd., om-
kring en fortsat udvikling af Nuuk Gold Province. Nuuk Gold 
Province er sammensat af NunaMinerals’ eneretstilladelserne 
Storø (inklusive guldforekomsten på Storø og Qussuk guldpro-
jektet), Isua, Igasoq og Qassersuaq. Det samlede areal for Nu-
uk Gold Province udgør 1.277 km2.

Nuukfjord Gold Mine Ltd. kan i henhold til aftalen gradvist 
over fi re faser optjene en ejerandel på 65% i Nuuk Gold Pro-
vince ved at fi nansiere 23 mCAD af efterforskningen inden 
30. september 2013. Når Nuukfjord Gold Mines Ltd. har op-
tjent en ejerandel på enten 49% eller 65% vil der blive etab-
leret et joint venture mellem NunaMinerals og Nuukfjord Gold 
Mines Ltd. med henblik på en fortsat udvikling og eventuel 
minedrift.

I november 2009 meddelte Selskabet, at metallurgiske studi-
er på basis af bulkprøver indikerer en god udnyttelsesgrad af 
guldforekomsten på Storø. De metallurgiske studier viser at 
mellem 48% og 79% af guldet kan udvindes alene ved tyng-
deopberedning og mellem 85% og 95% af guldet kan udvin-
des ved en kombination af fysiske og kemiske processer. Studi-
erne viser, at udnyttelsesgraden af guldmalmen ved minedrift 
vil være høj. Selskabet forventer i løbet af de kommende år, at 
sætte fart på den fortsatte vurdering af guldforekomsten på 
Storø, i samarbejde med Selskabets canadiske partner.

I Qussuk er der gennemført 1.976 m kerneboringer. Selska-
bets boringer i Qussuk viser, at der er kontinuitet af de hidtil 
fundne guldførende strukturer i Swan North området, men at 
lødighederne generelt er på under 1 g/t guld over 2 m. Over-
fl adeprospektering i Alma Zone giver op til 1,5 g/t guld over 
1,3 m.

NANORTALIK GOLD PROVINCE

Guld i deltaafl ejringer
Boringerne i Vagar placer-guld-projektet har påvist betydende 
guldfund i de to største af de fem undersøgte mål. Ni boringer 
i deltaet ud for Niaqornaarsuk-fl oden har et indhold på mindst 
174 guldkorn, mens ni boringer i deltaet ud for Qoorormiut-
fl oden har et indhold på mindst 333 guldkorn. Ud over guld 
er der også indhold af andre malmmineraler som kan være 

af økonomisk interesse. Yderligere boringer og vurderinger er 
påkrævet for at dokumentere lødigheden og volumen af dis-
se fund.

Disse to deltaer er beliggende ca. 6 km fra hinanden og dræ-
ner den store, granit-dominerede Niaqornaarsuk-halvø. Fun-
det af guld i begge deltaer underbygger, at der på halvøen vil 
kunne fi ndes guldførende fast fjeld. Historisk efterforskning i 
området viser da også, at forvitringsprodukter af fast fjeld fra 
netop denne halvø er rige på guld. Granitiske løsblokke inde-
holder op til 291 g/t guld. Halvøen er et højland med alpine 
partier gennemsat af dale.

I løbet af september 2009 har Selskabet udtaget en 70 ton 
bulkprøve fra Niaqornaarsuk-deltaet og en ca. 130 ton bulk-
prøve fra Qoorormiut-deltaet. Bulkprøverne er indsamlet med 
sandsuger fra de yderste fronter af begge deltaer, hvor guld-
indholdet må forventes at være lavest.

Prøver fra boringer og bulkprøver er blevet for-koncentreret i 
Selskabets Knelson koncentratorer og processeres videre. Re-
sultaterne af disse analyser forventes at foreligge i 2. kvartal 
2010.

De betydende guldfund i deltaafl ejringerne underbygger at:
•  der kan være økonomiske guldforekomster i de voluminøse 

fl odafl ejringer ved Niaqornaarsuk og ved Qoorormiut
•  oplandet til disse guldførende deltaer kan indeholde økono-

miske guldforekomster i fast fjeld

NunaMinerals forventer i løbet af de kommende år yderlige-
re at underbygge guldpotentialet i begge miljøer ved at gen-
nemføre efterforskning og evaluering af egentlige mineralres-
sourcer.

Guld i fast fjeld
Efterforskningen i Lake 410 området har ført til identifi katio-
nen af nye mål for efterforskning efter guld i den nordlige del 
af området. Flere sedimentprøver fra skred under en markant 
afbleget zone indeholder mere end 1 g/t guld. NunaMinerals 
forventer i 2010 at søge kilden til disse anomalier.

I øvrigt forventer Selskabet i 2010 at gennemføre efterforsk-
ning med henblik på at lokalisere kilder i fast fjeld til de guld-
førende deltaer på Niaqornaarsuk halvøen.

Rhodium Zone, Amikoq, Greenland Platinum Project
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GREENLAND PLATINUM PROJECT

Platinmetaller er ædelmetaller som både anvendes ved rens-
ning af bilers udstødningsgasser og til smykkefremstilling. 

Greenland Platinum Project vedrører platinefterforskning in-
denfor Fiskefjord- og Oqummiaq-licenserne på i alt 888 km2, 
hvor Amikoq komplekset udgør ca. 14%.

I samarbejde med Selskabets partner, Impala Platinum Hol-
dings Ltd. (Implats), gennemførte NunaMinerals platinefter-
forskning og evaluering af de fundne mineraliseringer i Ami-
koq komplekset, herunder kerneboringer. Aktiviteten har ført 
til at det 2-4 m tykke platinførende ”Octopus Reef” i den vest-
lige fl anke af komplekset nu kan følges over en strækning på 
2,5 km og i dybet ned til 100 m. Lødighederne for dette”reef” 
er dog generelt mindre end 1 g/t platinmetaller.

I den sydlige randzone af Amikoq komplekset er kontinuiteten 
over 500 m af ”Rhodium Zone” påvist. Lødigheden af de ud-
tagne prøver er dog generelt mindre end 1 g/t platinmetaller.

Selskabets partner, Implats, trak sig fra aftalen i oktober 2009 
efter at have investeret 1mUSD i efterforskning og vurdering 
af projektet. Implats skulle have investeret yderligere 5 mUSD 
såfremt Implats havde valgt at fortsætte aftalen og opnå en 
60% ejerandel af projektet. NunaMinerals betragter fortsat 
Greenland Platinum Project som et attraktivt efterforsknings-
område og selskabet forventer i 2010 at gennemføre begræn-
set opfølgning og fortsætter markedsføringen af projektet til 
andre, mulige partnere.

DIAMANTER OG REE PROJEKTER

I tilknytning til NunaMinerals’ eksisterende eneretslicenser har 
Selskabet længe været bekendt med diamantpotentialet og 

potentialet for, at der vil kunne fi ndes forekomster af sjæld-
ne jordartselementer. Derfor gennemførte Selskabet i 2009 en 
begrænset rekognoscerende indsats for at afdække potentia-
let herfor.

SJÆLDNE JORDARTSELEMENTER

Rekognosceringen efter sjældne jordartselementer (REE) var 
succesfuld.

To ud af elleve bjergartsprøver fra Qeqertaasaq karbonatit-in-
trusionen 130 km nordøst for Nuuk havde høje REE-indhold 
på hhv. 3,4% og 1,3% TREO (Total Rare Earth Oxides). Prøver-
ne stammer fra ca. 1 meter brede strukturer som udgør del af 
karbonatiten. In situ malmværdien for de to ovennævnte prø-
ver er ækvivalent til 4-8 g/t guld. Karbonatiten har en udbre-
delse på ca. 3 x 5 km. Resultaterne fra rekognosceringen be-
tegnes derfor som opmuntrende.

NunaMinerals forventer i 2010 at gennemføre efterforskning 
og evaluering, herunder systematisk prøvetagning af mulige 
REE-mineraliserede strukturer med henblik på at defi nere bo-
remål i området.

Selskabet har udtaget en ny eneretslicens over Tikiusaaq kar-
bonatiten. Intrusionen blev fundet af GEUS i 2005 og der fi n-
des kun begrænset information om mineralpotentialet i dette 
område. Tikiusaaq karbonatiten har en udbredelse på ca. 2 x 3 
km samt en omdannelseszone på ca. 14 x 14 km. En foreløbig 
vurdering af mineralpotentialet foretaget af GEUS viser, at om-
rådet har et potentiale for både fosfater og REE.

Selskabet påregner i 2010 at gennemføre prospektering efter 
REE i Tikiusaaq karbonatiten. 

Diamanter
Diamantrekognosceringen førte til identifi kationen af 2 pro-
spektive områder, nemlig i:
•  Qaamasoq-området, 130 km nordøst for Nuuk, hvor talrige 

løsblokke af kimberliter (moderbjergarten til diamanter) er 
lokaliseret i et område, hvor der i tilsvarende historiske prø-
ver er lokaliseret diamanter

•  Tikiusaaq-området, 100 km sydøst for Nuuk, hvor er lokali-
seret lamprofyr-gange

Resultaterne af diamantefterforskningen forventes at forelig-
ge i Q1-2010.

THULE IRON PROVINCE

NunaMinerals påbegyndte i 2009 en mineralanalyse af ni løs-
blokke fra området omkring Minturn-anomalien. Resultaterne 
af disse analyser forventes at foreligge i Q1-2010.

ØVRIGE PROJEKTER

Der er kun i begrænset omfang gennemført aktiviteter i andre 
projektområder.

Qapiarfi k, Greenland Platinum Project
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UDVIKLINGEN I 

RÅVAREPRISERNE

En indekseret udvikling af metalpriserne i perioden fra januar 
2008 til februar 2010 fremgår af fi guren nedenfor. Finanskri-
sen, som slog igennem i sommeren 2008, medførte et betyde-
ligt fald i efterspørgslen for industrimetaller, hvorimod guldets 
funktion som en investeringsmæssig ”sikker havn” i krisetider 
tydeligt fremgår.

Prisudviklingen for de vigtige industrimetaller kobber, zink og 
platin er tilbage på niveauet før fi nanskrisen mens prisudviklin-
gen for nikkel og bly har været moderat positivt.

Metalpriserne opgøres i US-dollar (USD). USD har siden de-
cember 2009 været styrket, særligt i forhold til Euro/DKK.

NunaMinerals har guldprojekter i Nuuk Gold Province (her-
under guldforekomsten på Storø), Nanortalik Gold Province 
(Sydgrønland), Ymer Ø (Nordøstgrønland), Paamiut og Sermi-
lik (Vestgrønland).
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Indekseret metalprisudvikling for perioden januar 2008 til februar 2010. 
Kilde: LME og Kitco.

Metalpriserne har generelt været for opadgående siden 2001 
og er på trods af fi nanskrisen fortsat i den høje ende af pris-
skalaen. Udviklingen er illustreret i de følgende 2 grafer.

Mens efterspørgslen efter industrimetaller i den vestlige ver-
den er stagnerende ses der en betydelig vækst i efterspørgs-
len i de såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, India, Kina). 
Kina trækker i øjeblikket det største læs. Urbaniseringen og 
den øgede velstand i disse befolkningsrige lande forventes i de 
kommende år at være vedvarende, hvorfor der fortsat er ud-
sigt til en betydelig vækst i råvarebranchen.

NunaMinerals har nikkel-kobber projekter i Giesecke (Vest-
grønland), Kitak/Ammassalik (Østgrønland) samt i Stendalen 
(Sydøstgrønland).
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Prisudviklingen for jernmalm har været god i den forløbne pe-
riode. Markedet oplever i øjeblikket en betydelig ændring i 
strukturen for prissætningen for jernmalm, som forventes at 
betyde en gunstig prisudvikling, særligt for jernmalm af høj 
kvalitet. Prisudviklingen styres for en stor del af få store mine-
selskaber og få store aftagerlande. Prisudviklingen for de se-
ne ste 5 måneder for fi nkornet jernmalm er illustreret i grafen 
nedenfor.

NunaMinerals har jernprojekter i Inglefi eld Land samt i Thule-
området, (begge i Thule Iron Province).
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Prisudviklingen for jernmalm (fi nes) leveret Kina for perioden oktober 2009 – 
marts 2010. Kilde: MetalBulletin.

Prisudviklingen for koncentrater af wolfram-malm har været 
vigende i løbet af de sidste par år. Udviklingen forventes at 
komme i bedring i løbet af de kommende år. Prisen for wol-
framkoncentrater med indhold af 65% WO3 målt pr. metrisk 
ton-enhed (MTU) omtrent svarende til 10 kilo 80% scheelit-
koncentrat, er vist i grafen forneden.

NunaMinerals har wolfram-projekter på Ymer Ø (Nordøstgrøn-
land), i Vagar placer-guld-projektet (del af Nanortalik Gold Pro-
vince) samt i Ivisaartoq (del af Nuuk Gold Province).
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Bell 212 lander ved Miaggoq, Greenland Platinum Project
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SELSKABETS PROJEKTPORTEFØLJE

I 2009 har Selskabet ansøgt om følgende nye eneretslicenser:
• Qassersuaq (27 km2 – udgør del af ”Nuuk Gold Province”; guld)
• Qaamasoq (173 km2 – udgør del af ”Diamanter & REE”; diamant)
• Tikiusaaq (ca. 284 km2 – udgør del af ”Diamanter & REE”; diamant & REE)
• Sermilik (23 km2 – udgør del af ”Andre projekter”; guld)

I 2009 har Selskabet ansøgt om følgende ændringer i eksisterende eneretslicenser:
• Vagar (ændring +150 km2 til 435 km2; del af ”Nanortalik Gold Province”; guld)
• Fiskefjord (ændring -135 km2 til 631 km2; del af ”Greenland Platinum Project”)
• Qapiarfi k (ændring -165 km2 til 0 km2; del af ”Greenland Platinum Project”)
• Maniitsoq (ændring -1225 km2 til 35 km2; del af ”Diamanter & REE”; REE)
• Paamiut (ændring -155 km2 til 27 km2; del af ”Andre projekter”; guld)

 SEGMENT LICENS/PROSPEKT AREAL EJERANDEL TYPE FOKUS

Nuuk Gold Province Storø
Qingaaq

Aappalaartoq
Qussuk
Bjørneø

Sermitsiaq
Ivisaartoq

Isua
Igasoq
Qassersuaq 

884 km2

179 km2

193 km2

27 km2

35-100%

35-100%
35-100%
35-100%

Eneret

Eneret
Eneret
Eneret 

Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld

Wolfram
Guld-Basismetaler
Guld
Guld

Nanortalik Gold Province Vagar
Placer

Fast fjeld
Hugin

435 km2

1.074 km2

100%

85-100%

Eneret

Eneret

Guld
Guld-Wolfram

Guld
Guld

Greenland Platinum Project Fiskefjord
Amikoq

Fiskevandet
Miaggoq

Ulamertoq
Qapiarfi k
Oqummiaq

631 km2

0 km2

257 km2

100%

100%
100%

Eneret

Opgivet
Eneret

Platin
Platin
Platin
Platin
Platin

Platin
Platin

Nickel Belt Giesecke
Kitak
Ammassalik

Stendalen

337 km2

48 km2

149 km2

100%
100%
100%
100%

Eneret
Eneret
Eneret

Nikkel
Nikkel
Nikkel
Nikkel

Thule Iron Province Thule BIF
Minturn
Inglefi eld Land

124 km2

247 km2

0 km2

100%
100%

Eneret
Eneret
Ansøgt 2010

Jern
Jern
Jern

Diamanter & 
Sjældne jordartselementer

Maniitsoq
Qaamasoq
Tikiusaaq

35 km2

173 km2

Ca. 284 km2

100%
100%
100%

Eneret
Ansøgt
Ansøgt

REE
Diamanter
REE, diamanter

Andre projekter Ymer Ø
Ymer wolfram
Ymer guld
Paamiut
Sermilik

1.226 km2

27 km2

23 km2

100%

100%
100%

Eneret

Eneret
Ansøgt

Wolfram, Guld
Wolfram

Guld
Guld
Guld

Ved udgangen af 2009 rådede NunaMinerals over ovenstående eneretslicenser.
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INVESTOR RELATIONS

Det er NunaMinerals politik at informere investorer, analytikere 
og andre interessenter åbent, fyldestgørende og rettidigt om 
Selskabets forhold med respekt for lovgivningsmæssige krav 
og med udgangspunkt i de gældende standarder og anbefa-
linger, som Selskabet fi nder relevante. Selskabet lægger vægt 
på kontinuitet, kvalitet og konsistens i formidlingen af infor-
mation og søger på ethvert tidspunkt at leve op til de højeste 
standarder inden for området. Det er NunaMinerals IR poli-
tik, at: 
•  offentliggørelse af intern viden, dvs. information, der må 

an tages at have mærkbar betydning for kursdannelsen på 
Selskabets aktie, først foretages via NASDAQ OMX Copen-
hagen og umiddelbart derefter på NunaMinerals hjemme-
side, så informationen så vidt muligt formidles samtidigt til 
alle. Derudover sendes sådanne meddelelser også via e-mail 
til abonnementer, der har tilmeldt sig gennem NunaMine-
rals hjemmeside. Udsendelsen til abonnenter foretages i til-
knytning til offentliggørelsen via NASDAQ OMX Copenha-
gen. 

•  anden offentliggjort information gøres tilgængelig for alle 
via Selskabets hjemmeside. 

•  tilstræbe en åben dialog med aktiemarkedet og dets inte-
ressenter baseret på kontinuitet og høj kvalitet i de afgivne 
informationer. 

• være tilgængelig for alle IR interessenter. 
•  i en periode på 3 uger før datoen for planlagt offentliggø-

rel se af perioderegnskaber ikke at kommentere forhold ved-
rørende Selskabets generelle fi nansielle resultater og for-
ventninger.

IR Informationsmidler og -kilder

1. Regnskabsrapporter og fondsbørsmeddelelser og an-
den form for offentliggørelse af intern viden 
Offentliggørelse sker på den af lovgivningen fastsatte måde 
via NASDAQ OMX Copenhagen. Umiddelbart herefter skal 
in formationen publiceres på Selskabets hjemmeside. Regn-
skabsrapporter og fondsbørsmeddelelser offentliggøres sam-
tidigt i en dansk og engelsk version. Supplerende information 
som f.eks. tekniske rapporter publiceres ligeledes på Selska-
bets hjemmeside men vil i sagens natur fortrinsvist forefi ndes 
på engelsk. 

2. Internet 
NunaMinerals informerer om Selskabets aktiviteter via inter-
nettet for at skabe tilgængelighed for alle investorer. NunaMi-
nerals hjemmeside skal, som den centrale kilde til information 
om NunaMinerals, omfatte både aktuel information og arkiver 
for tidligere offentliggjort information. Siderne skal forefi ndes 
på dansk og engelsk i det omfang, som det er relevant. 
 
3. Webcast 
I forbindelse med offentliggørelse af hel- og halvårsregnskaber 
afholdes en webcast, som efterfølgende kan høres og ses på 
Selskabets hjemmeside. 

4. Eksterne konferencer og præsentationer 
Præsentationer, som afholdes ved konferencer, roadshows, in-
vestormøder og lignende skal være tilgængelige på hjemmesi-
den snarest mulig efter afholdelse. 

NUNAMINERALS PROJEKTER

FASE 1
GræsrodLicences

Stade ultimo 2009

Storø (Qussuk)
Isua
Igasoq 
Qassersuaq

Metal

GULD

Vagar placer
Vagar fastfjeld
HUGIN

GULD

Fiskevandet (Amikoq)
Oqummiaq
Qapiarfik

PLATIN

Giescke
Kitak
Ammassalik
Stendalen (Hugin)

NIKKEL

Minturn
Inglefield Land
Thule

JERN

Qaamasoq
Tikiusaaq
Maniitsoq
Tikiusaaq

DIAMANTER

REE

Ymer Ø
Paamiut
Semilik

WOLFRAM
GULD
GULD

CAMP

Nuuk Gold Province

Nanortalik Gold Province

Greenland Platinum Project

Nickel Belts

Thule Iron Province

Diamanter & REE*

Andre prospekter

FASE 2
Prospektering

FASE 3
Kontinuitet

FASE 4
Ressource

FASE 5
Lønsomhed

FASE 6
Minedrift

*Sjældne jordartselementer
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5. Møder med IR interessenter 
Det er Selskabets politik at stille sig til rådighed over for inte-
res serede investorer og analytikere, både i større eller mindre 
grup per eller enkeltvis. Ved sådanne møder gennemgås og 
diskuteres Selskabets forhold, men der må ikke videregives in-
tern viden. 

6. Generalforsamling 
Generalforsamlingen er NunaMinerals øverste myndighed, 
hvor Selskabets aktionærer har mulighed for at tage ordet og 
stille spørgsmål til bestyrelsen, og ved afstemning at øve ind-
fl ydelse på de anliggender, der behandles på generalforsam-
lingen.

EFTERFORSKNINGS

FORPLIGTELSER

Når efterforskningsvirksomheder tildeles en eksklusiv efter-
forskningstilladelse (eneretslicens) i Grønland, sker dette på to 
betingelser: Selskabet skal betale en engangsafgift og påtager 
sig desuden at bruge en årlig sum penge på at efterforske li-
censområdet – en såkaldt arbejdsforpligtelse. Eneretslicenser 
gives for en periode af fem år med ret til forlængelse for yder-
ligere en femårig periode. Herefter er der mulighed – efter for-
handling med råstofmyndighederne – forlængelser med yder-
ligere op til 3 gange 2 år.

Arbejdsforpligtelsen beregnes af licensarealet ultimo året. 
Bort set fra i licensens første år kan licenstageren løbende re-
ducere licensarealet og derved mindske arbejdsforpligtelsen. 
De arbejdsforpligtelser, der er angivet for år 2010 i tabellen 
nedenfor, er derfor teoretiske og beregnet på baggrund af 
eneretslicensernes nuværende størrelse inklusive ansøgte ud-
videlser. Overskud og underskud på arbejdsforpligtelsen kan 
efter ansøgning fremføres i 3 år.

Nuuk Gold Province 

Nanortalik Gold Province

Greenland Platinum Project

Nickel Belts 

Thule Iron province

Diamanter & REE

Andre prospekter

Storø
Isua
Igasoq
Qassersuaq

Vagar
Hugin

Fiskefjord
Oqummiaq

Giesecke
Ammassalik
Kitak
Stendalen2

Minturn
Inglefi eld Land
Thule

Maniitsoq
Tikiusaaq
Qaamasoq

Ymer Ø
Paamiut
Sermilik 

2002
2005
2008
2009

2006
2010

2005
2009

2007
2007
2005

-

2007
2010
2009

2007
2010
2010

2010
2005
2010

884
179
193
27

435
1.074

631
257

337
149
48

-

247
1.095

124

35
284
173

1.226
27
23

13.348.800 DKK
3.153.600 DKK
1.677.600 DKK

182.880 DKK

3.736.800 DKK
1.690.560 DKK

10.008.000 DKK
514.080 DKK

2.714.400 DKK
1.360.800 DKK
1.267.200 DKK

 -

2.066.400 DKK
788.400 DKK
322.560 DKK

496.800 DKK
552.960 DKK
393.120 DKK

1.909.440 DKK
964.800 DKK
180.000 DKK

 SEGMENT LICENS UDSTEDT ÅR AREAL KM2 ARBEJDSFORPLIGTELSE 20101

Arbejdsforpligtelsen i 2010 for NunaMinerals’ eneretslicenser. Overskud fra foregående år er ikke indarbejdet.
 1) Arbejdsforpligtelser kan øges eller reduceres i løbet af året, afhængig af licensarealet. 2) Stendalen udgør licensmæssigt del af Hugin.

BD Zone, Qingaaq, Storø
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RISIKOSTYRING

NunaMinerals søger til stadighed at sikre sig et overblik over 
de strategiske, driftsmæssige og fi nansielle risikofaktorer samt 
at håndtere disse på den mest hensigtsmæssige og effektive 
måde.

RISIKO FORBUNDET MED SELSKABETS 

EFTERFORSKNINGSAKTIVITETER

Aktiviteter inden for mineralefterforskning er generelt behæf-
tet med en væsentlig grad af risiko. 

Efterforskning og udvikling af mineralforekomster involverer 
væsentlig risiko for, at aktiviteterne ikke fører til rentabel øko-
nomisk drift. Denne risiko kan ikke elimineres af omhyggeli-
ge evalueringer, viden eller erfaring. Identifi cering og udvikling 
af mineralforekomster kræver samtidig væsentlige kapitalres-
sourcer, og kun ganske få projekter udvikles til et profi tabelt 
kommercielt stadie. NunaMinerals’ projekter er i de tidlige ef-
terforskningsstadier, og de væsentlige udgifter, der er anvendt 
og forventes anvendt på efterforskning de kommende år, er 
ingen garanti for, at fremtidige forekomster eller udvikling af 
nuværende forekomster kan føre til profi tabel økonomisk drift 
af NunaMinerals. 

Hvorvidt mineralforekomster kan blive økonomisk rentable af-
hænger af en lang række forhold så som størrelsen af fore-
komsten, lødigheden, tilgængeligheden, mineralpriser og lov-
givning. Den præcise påvirkning af disse faktorer kan ikke esti-
meres, men kombinationen heraf kan resultere i, at NunaMi-

nerals ikke opnår et tilfredsstillende afkast af den investerede 
kapital.

Kerneboringer, udtagning af bulkprøver, helikopterfl yvninger, 
påvirkningen fra ugunstige vejrforhold samt andre forhold re-
lateret til boringer og overfl adeundersøgelser kan hver især fø-
re til skade på mennesker og/eller udstyr. Selvom der i alle hen-
seender, og til enhver tid, vil være stor fokus på at minimere 
risikoen i de udførte aktiviteter, er disse behæftet med risiko.

NunaMinerals’ efterforskningsaktiviteter foregår udelukkende i 
Grønland og er karakteriseret ved en relativt kort feltsæson un-
der til tider udfordrende vejrmæssige forhold, hvilket kan med-
føre en øget risiko for forsinkelse og fordyrelse af projekter.

RISIKO FORBUNDET MED MYNDIGHEDS

FORHOLD OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE 

VILKÅR

NunaMinerals’ aktiviteter er afhængige af myndighedsforhold 
samt lovgivningsmæssige vilkår i Grønland. Ændringer af lov-
givning og administrativ praksis fra myndigheders side i relati-
on til råstofområdet, herunder tildeling, forlængelse, udvidel-
se og overførsel af licenser samt ændring i beskatning, ansæt-
telsesforhold, miljøbeskyttelse, sikkerhedsforhold m.v. vil kun-
ne få en væsentlig negativ indvirkning på selskabets drift.

I forbindelse med indgåelse og opfyldelse af partnerskabsaf-
taler med samarbejds- eller joint venturepartnere er det ofte 
forudsat, at rettigheder til licenser m.v. kan overføres mellem 
parterne indbyrdes og til joint ventureselskabet, ligesom part-
nerskabsaftalerne typisk regulerer en række forhold mellem 
parterne, som også er berørt i lovgivning og licensvilkår. Opfyl-
delse af de aftalemæssige forpligtelser vil i visse tilfælde kræve 
godkendelse fra myndighederne. Der kan ikke gives sikker-
hed for, at sådanne myndighedsgodkendelser kan opnås på 
tilfredsstillende vilkår.

RISIKO FORBUNDET MED SELSKABETS 

AFHÆNGIGHED AF NØGLEMEDARBEJDERE 

OG EVNE TIL AT TILTRÆKKE OG FASTHOL

DE KVALIFICEREDE NYE MEDARBEJDERE

Udviklingen af NunaMinerals’ efterforskningsaktiviteter er 
i væ sentlig grad afhængig af de fortsatte bidrag fra selska-
bets ledelse og øvrige nøglemedarbejdere, herunder selska-
bets geo loger, som har generel ekspertise vedrørende mine-
ralefterforskning i Grønland og specifi k ekspertise vedrøren-
de NunaMinerals’ forhold. Disse medarbejdere besidder viden, 
som går tabt for selskabet når medarbejderes ikke længere er 
i ansættelse. 

Endvidere afhænger NunaMinerals’ fremtidige succes bl.a. af 
selskabets evne til at kunne tiltrække og fastholde nye kvali-
fi cerede medarbejdere. Finansielle vanskeligheder, selskabets 
placering i et relativt fjerntliggende område, øget konkurrence 
om velkvalifi cerede medarbejdere eller andre forhold kan have 
en negativ indfl ydelse på selskabets mulighed for at tiltrække 
og fastholde nøglemedarbejdere. 

Miaggoq, Greenland Platinum Project
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RISIKO FORBUNDET MED UDSVING I 

MINERALPRISER

Profi tabiliteten af NunaMinerals’ aktiviteter vil være afhængig 
af prisudviklingen på f.eks. guld, platin, nikkel, wolfram, jern, 
REE og diamanter. Priserne for disse har varieret væsentligt de 
seneste år. De respektive mineralpriser påvirkes af en række 
faktorer, som er udenfor NunaMinerals’ kontrol, såsom ma-
kro  økonomiske og politisk forhold, udbud og efterspørgsel, 
valutakurser samt alternativer til de nævnte mineraler. Hvis pri-
sen på f.eks. guld, platin, nikkel, wolfram, jern, REE eller dia-
manter falder væsentligt, kan de økonomiske perspektiver og 
rentabiliteten af NunaMinerals’ projekter blive reduceret be-
tragteligt.

RISIKO FORBUNDET MED SELSKABETS 

FINANSIERINGSBEHOV I FREMTIDEN

NunaMinerals vil få brug for yderligere fi nansiering i fremti-
den. Der kan ikke gives sikkerhed for, at NunaMinerals vil være 
i stand til at tiltrække den nødvendige egen- eller fremmedka-
pital. Der kan være risiko for, at NunaMinerals som følge heraf 
vil miste eksisterende licenser eller være forhindret i at udvide 
eller forlænge disse eller udtage nye licenser, og at eksisteren-
de eller nye projekter ikke kan udvikles i det ønskede tempo, 
eller at NunaMinerals’ andel i projekter med partnere bliver 
udvandet eller ophører. 

RISIKO FORBUNDET MED AFHÆNGIG

HED AF SAMARBEJDS OG JOINT VENTURE 

PARTNERE

For at opretholde planlagte efterforskningsaktiviteter vil Nuna-
Minerals være afhængig af at kunne tiltrække og fastholde at-
traktive samarbejds- og joint venture partnere, der kan bidra-
ge med fi nansiering af og/eller ekspertise til projekterne. Der 
er ingen sikkerhed for, at NunaMinerals vil kunne tiltrække og 
fastholde sådanne samarbejdspartnere. 

Endvidere er der en risiko for, at NunaMinerals som følge af 
manglende eller reducerede fi nansieringsmuligheder ikke vil 
kunne bidrage med tilstrækkelig fi nansiering i forhold til de 
aftalte ideelle andele i etablerede eller fremtidige partnerska-
ber, og at NunaMinerals’ andel i sådanne projekter som følge 
deraf vil blive udvandet og eventuelt ophøre, ligesom Nuna-
Minerals risikerer at miste indfl ydelse og andre rettigheder i 
sådanne samarbejder.

PÅVIRKNING AF DET 

EKSTERNE MILJØ

Aktiviteter i forbindelse med mineralefterforskning (efterforsk-
ning og evaluering af mineralressourcer) samt minedrift er un-
derlagt Lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofl oven) 
og retningslinjer fra Grønlands Selvstyre. 

NunaMinerals skal i forbindelse med mineralefterforskning 
træf fe alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at aktivite ter-
ne ikke frembyder fare for personer eller anden mands ejen-

dom. Ligeledes skal Selskabet drage omsorg for, at risikoen 
for forurening samt risikoen for skadelig indvirkning på miljøet 
såvel i som udenfor det af efterforskningslicensen omfattede 
område begrænses mest muligt. Selskabet skal løbende fore-
tage oprydning og udbedre skader på terræn og vegetation, 
hvor dette er nødvendigt som følge af Selskabets aktiviteter.

NunaMinerals er erstatningsansvarlig for skader, der forvoldes 
ved efterforskning, efter lovgivningen og efter dansk rets al-
mindelige erstatningsregler. Råstofdirektoratet kan kræve, at 
Selskabet stiller sikkerhed for opfyldelse af Selskabets forplig-
telser. Råstofdirektoratet kan kræve, at Selskabet under felt-
arbejde har tegnet forsikring, der dækker omkostninger i for-
bindelse med redningsoperationer, eller har stillet anden form 
for sikkerhed vedrørende sådanne omkostninger. Rå stof direk-
to ratet fører tilsyn med efterforskningsaktiviteter.

Selskabet skal i forbindelse med efterforskningsaktiviteter an-
søge myndighederne om særlige tilladelser, hvis aktiviteten 
kræver anvendelse af mere end håndholdt udstyr. Selskabet 
skal endvidere løbende rapportere til Råstofdirektoratet om 
forhold af betydning for påvirkningen af det eksterne miljø. 
Selskabet følger Råstofdirektoratets anvisninger. 

For at minimere påvirkningen af det eksterne miljø i forbindel-
se med mineralefterforskning udføres al efterforskningsarbej-
der hos Selskabet i henhold til en detaljeret feltmanual, som 
alle selskabets medarbejdere er bekendte med, og som opda-
teres hvert år.

Forud for iværksættelse af minedrift skal der foreligge et god-
kendt og fi nansierbart lønsomhedsstudie (Bankable Feasibility 
Study) efter internationale standarder, inklusive en vurdering 
af virkninger for miljøet (Environmental Impact Assessment) 
samt en vurdering af virkninger for samfundet (Social Impact 
Assessment). Disse studier skal være udarbejdet af uafhængig 
tredje person.

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY

Nunaminerals søger i sit virke aktivt at være sit samfundsan-
svar bevidst. 

Som et ansvarligt efterforskningsselskab forvalter Selskabet si-
ne efterforskningsaktiviteter på en struktureret måde, således 
at der tages et behørigt hensyn til både arbejdsmiljø og det 
omgivende miljø. Dette hensyn sikres ved:
•  en hensigtsmæssig og detaljeret planlægning af selskabets 

efterforskningsaktivitet forud for feltsæsonen
•  udarbejdelse af nødplaner i samarbejde med råstofmyndig-

heder, politi og sundhedsvæsen, som tydeligt beskriver frem-
gangsmåder og procedurer ved forskellige typer af ulyk ker 
og uheld i felten

•  en struktureret feltindsats som har til formål at løse proble-
mer før de opstår
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•  en struktureret og betimelig rapporteringsprocedure som in-
volverer myndigheder

Selskabets feltaktiviteter udføres på en måde, så land, vand, 
luft, fl ora og fauna forstyrres så lidt som muligt. Tilsvarende 
tilrettelægges helikopter- og boreaktiviteter således, at disse 
så lidt som muligt interfererer med f.eks. jagt, fi skeri og turis-
me. Oprydning ved afslutningen af feltsæsonen er standard. 
Mængden og karakteren af udstyr og genstande som midler-
tidigt efterlades i felten til senere genanvendelse rapporteres 
til myndighederne.

Sikkerhed generelt og særligt i forbindelse med feltarbejde pri-
oriteres højt og selskabet afholder årligt kurser i både første-
hjælp og i sikkerhed. For at højne sikkerheden i forbindelse 
med transporten til, fra og i felten udarbejdes der udførlige 
retningslinjer for alle selskabets ansatte vedrørende forholds-
regler ved bl.a. helikopter- og bådtransport.

Opbygningen af den nødvendige infrastruktur for at Grøn-
land kan blive et egentligt mineland er også et fokusområde. 
Selskabet har således i samarbejde med Kommuneqarfi k Ser-
mersooq og Grønlandsbankens Erhvervsfond fremskaffet den 
nødvendige kapital for at der i Grønland kunne etableres et 
analyselaboratorium for mineralprøver.

NunaMinerals har i 2009 haft 18,7 årsværk fordelt på 44 an-
satte. Disse har tilsammen fået udbetalt 7.457 tDKK i løn og 
har betalt 4.385 tDKK i A-skatter samt 150 tDKK i diverse ar-
bejdsmarkedsbidrag. I 2008 havde NunaMinerals 16,3 års-
værk fordelt på 38 ansatte, som tilsammen fi k udbetalt 5.575 
tDKK i løn og betalte 3.419 i A-skatter samt 127 tDKK i diverse 
arbejdsmarkedsbidrag.

NunaMinerals brugte i niveauet 27 mDKK på indkøb af varer 
og tjenesteydelser i 2009, heraf blev ca. 49% købt i Grønland 
og ca. 51% i udlandet.

NunaMinerals brugte i niveauet 47 mDKK på indkøb af varer 
og tjenesteydelser i 2008, heraf blev ca. 39% købt i Grønland 
og ca. 61% i udlandet.

NunaMinerals skaber således en væsentlig aktivitet i lokalsam-
fundet.

CORPORATE GOVERNANCE

Bestyrelsen og direktionen i NunaMinerals forholder sig løben-
de til forhold vedrørende god selskabsledelse og samspillet 
med selskabets interessenter. Det er bestyrelsens og direktio-
nens opfattelse, at NunaMinerals i al væsentlighed lever op til 
NASDAQ OMX Copenhagens ’Anbefalinger for god selskabs-
ledelse’. Ifølge Anbefalingerne kan selskabet vælge at forklare 
selskabets holdning om et givent forhold frem for at følge en 
konkret anbefaling. Det væsentligste er, at der skabes gen-
nemsigtighed omkring selskabets ledelsesforhold. NunaMine-

rals bestyrelse og direktion er enig heri.

Bestyrelsen i NunaMinerals består for nærværende af fem ge-
neralforsamlingsvalgte medlemmer, der alle er valgt af gene-
ralforsamlingen. På grund af selskabets størrelse er der ingen 
medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen. Fire af de ge-
neralforsamlingsvalgte medlemmer i NunaMinerals bestyrelse 
vurderes at være uafhængige. Et medlem, der besidder 19,5 
pct. af aktierne i selskabet betragtes som hovedaktionær.

Det er bestyrelsens ønske, at styrke bestyrelsen med kompe-
tencer inden for international mineralefterforskning og mine-
drift. Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling ind-
stille, at vedtægterne ændres således, at det er bestyrelsen der 
i sin midte udpeger formand og næstformand. 

Der er medlemmer af NunaMinerals bestyrelse, der beklæder 
fl ere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost. 
Det er bestyrelsens vurdering, at de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer selv på forsvarlig vis afvejer antallet af bestyrelsespo-
ster i forhold til, hvad arbejdet i NunaMinerals bestyrelse for-
drer.

Som følge af bestyrelsens operationelle størrelse benytter Nu-
naMinerals sig for nærværende ikke af særlige bestyrelsesud-
valg eller – komiteer. NunaMinerals er som et grønlandsk sel-
skab ikke underlagt Revisorloven og dens bestemmelser ved-
rørende implementering af en revisionskomite. Hvis denne lov-
givning sættes i kraft for Grønland i løbet af 2010, vil der for 
årsregnskabet 2011 blive nedsat en revisionskomite.

Bestyrelsens stillingstagen til samtlige anbefalinger for god sel-
skabsledelse kan fi ndes på selskabets hjemmeside www.nuna-
minerals.com.

INCITAMENTSPROGRAM

For at fastholde og tiltrække dygtige og engagerede medar-
bejdere bemyndigede generalforsamlingen i april 2008 selska-
bets bestyrelse til at udstede op til 30.000 warrants over en 
3-årig periode til selskabets direktion og øvrige nøglemedar-
bejdere. 

På nuværende tidspunkt er der allokeret 23.049 warrants for-
delt med 12.000 til selskabets CEO og 11.049 til øvrige nøg-
lemedarbejdere. 

Incitamentsprogrammet er knyttet op på opfyldelsen af en 
ræk ke målsætninger, som kan være med til at styrke den ge-
nerelle resultat- og aktiekursudvikling i NunaMinerals og der-
med også gavne aktionærernes interesser.
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Ved udgangen af 2009 er der udstedt 11.826 warrants, se 
note 25.

AKTIONÆRFORHOLD

NunaMinerals forsøger gennem en løbende kontakt med po-
tentielle og nuværende aktionærer samt aktieanalytikere at gi-
ve et retvisende og troværdigt billede af selskabets aktivite-
ter. Det er ambitionen at give aktiemarkedet den bedst mulige 
indsigt ved straks at viderebringe relevante og konsistente in-
formationer om selskabets strategi, forretningsområder og fi -
nansielle resultater.

Dette sker blandt andet gennem afholdelse af møder med in-
stitutionelle investorer og analytikere, via web-casts i forbin-
delse med halv- og helårsregnskaberne samt gennem investor-
møder to gange om året oftest i april og i oktober. 

NunaMinerals aktiekapital udgør nominelt 106.761.600 DKK 
fordelt på 1.067.616 aktier af nominelt 100 DKK. 

Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen un-
der symbolet »NUNA« og med fondskoden DK0016190986.

NunaMinerals var indtil overfl ytningen til NASDAQ OMX Co-
penhagen den 4. juni 2008 noteret på Dansk Autoriseret Mar-
kedsplads.

Ved udgangen af 2009 havde Selskabet 2.101 navnenoterede 
aktionærer en stigning på 3% i forhold til årets start. Aktio-
nærer skal i henhold til selskabets vedtægter være noteret i 
selskabets aktiebog.

NunaMinerals’ aktiebog føres af en af bestyrelsen udpeget ak-
tiebogsfører, for tiden Grønlandsbanken A/S, Imaneq 33, Post-
box 1033, 3900 Nuuk.

NunaMinerals markedsværdi var ultimo 2009 på 266.904 
 tDKK  mod 148.932 tDKK ultimo 2008, en stigning på 79%. 

Aktien sluttede 2008 i kurs 139,5 og sluttede 2009 i kurs 250. 
I løbet af 2009 var aktiens laveste handlede værdi 135,- den 
22. januar 2009 og den højeste værdi 310,- den 11. november 
2009. Den volumenvægtede gennemsnitspris var 205,08.

I løbet af 2009 har NunaMineralsaktien været handlet på NAS-
DAQ OMX Copenhagen inklusiv OTC-handler som det frem-
går af nedenstående tabel.

NunaMinerals er det eneste børsnoterede selskab i Danmark 
inden for mineralefterforskning.

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 29 skal en aktionær, 
der ejer aktier i et selskab, hvis aktier er optaget til notering el-
ler handel på en fondsbørs, snarest muligt meddele selskabet 
og Finanstilsynet om aktieposterne i selskabet i de nedenfor 
omtalte tilfælde.

Der skal gives meddelelse når aktiernes stemmeret udgør 
mindst 5% af stemmerettighederne eller aktiernes pålydende 
værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen, eller hvis der er sket 
en ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold, således 
at grænser på 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90% eller 1/3 eller 2/3 
af stemmerettighederne eller den pålydende værdi af aktie-
kapitalen nås eller ikke længere er nået, eller ændringen bevir-
ker, at beholdningen kommer under 5%-grænsen.

Tre aktionærer har oplyst at de ejer mindst 5 procent af Nuna-
Minerals aktiekapital.
•  Grønlands Selvstyre, Sermersooq, ejer 37,1% af aktierne
• Rudersdal A/S, Rudersdal, ejer 19,5% af aktierne
•  Professionel Forening Ld Hf, København, ejer 17,9% af ak-

tierne

 Omsætning Volumen Antal
 (tDKK) (antal aktier) Handler
   
 24.545 119.621 2.219

 Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Handlede
 daglig omsætning daglig volume antal handler dage
 (tDKK)  pr. dag
 99 480 9 92%
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OVERSIGT OVER MEDDELELSER TIL NASDAQ OMX COPENHAGEN 

26. jan. 2009  (nr. 01) Nye data styrker troen på guld og wolfram på Ymer Ø
02. mar. 2009 (nr. 02) Rhodium-beriget zone lokaliseret i Amikoq
31. mar. 2009  (nr. 03) Årsregnskabsmeddelelse 2008
07. apr. 2009  (nr. 04) Insideres handler
08. apr. 2009  (nr. 05) Indkaldelse til ordinær generalforsamling
14. apr. 2009  (nr. 06) Årsrapport 2008
27. apr. 2009 (nr. 07) Delårsrapport Q1-2009
28. apr. 2009  (nr. 08) Forløb af ordinær generalforsamling
28. apr. 2009 (nr. 09) Vedtægter pr. 28. april 2009
23. jun. 2009 (nr. 10) NunaMinerals indgår aftale om Nuuk Guldprovinsen med Vancouver-baserede Nuukfjord Gold Mines Ltd.
22. jul. 2009 (nr. 11) Insideres handler
17. aug. 2009 (nr. 12) Halvårsrapport
18. aug. 2009 (nr. 13) insideres handler
19. aug. 2009 (nr. 14) Insideres handler
24. aug. 2009 (nr. 15) Nuuk guldprovins – positiv due diligence
21. okt. 2009 (nr. 16) Amikoq platin - aktivitetsrapport
21. okt. 2009 (nr. 17) Amikoq platin – igen 100% NunaMinerals
02. nov. 2009 (nr. 18) Vagar placer guld – signifi kant guldfund
09. nov. 2009 (nr. 19) Storø guld – metallurgi
11. nov. 2009 (nr. 20) Delårsrapport Q3-2009
02. dec. 2009 (nr. 21) Sjældne jordartselementer (REE)
18. dec. 2009 (nr. 22) Rio Tinto forlænger aftalen
22. dec. 2009 (nr. 23) Warrants udstedes til direktion og nøglemedarbejdere
28. dec. 2009 (nr. 24) Finanskalender 2010

07. jan. 2010 (nr. 01) Selskabets vedtægter pr. 7. januar 2010
11. jan. 2010 (nr. 02)  Diamanter
18. jan. 2010 (nr. 03) Inglefi eld jern
23. feb. 2010  (nr. 04) Udvidelse af Inglefi eld licens

FINANSKALENDER FOR DET KOMMENDE ÅR

Delårsrapport 1. kvartal 2010 26. april 2010
Ordinær generalforsamling 27. april 2010
Delårsrapport, 1. halvår 2010 17. august 2010
Delårsrapport, første 3 kvartaler af 2010 11. november 2010
Årsrapport 2010 31. marts 2011
Ordinær generalforsamling 19. april 2011

UDBYTTEPOLITIK

NunaMinerals har endnu ikke udloddet udbytte, og selskabet forventer ikke at udbetale udbytte før end selskabet, via overskud fra 
minedrift eller modtagne royalties, har en stabil indtægt til at kunne fortsætte en ekspansiv efterforskningsstrategi.

GENERALFORSAMLING

NunaMinerals ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. april 2009 kl. 16.00 på Hotel Hans Egede i Nuuk.
 
Der udsendes invitation til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer, ligesom indkaldelsen med dagsorden og de fuld-
stændige forslag vil kunne ses på selskabets hjemmeside www.nunaminerals.com. 

KONTAKT TIL NUNAMINERALS A/S

Aktionærer og andre interesserede bedes rette henvendelse til Ole Christiansen, CEO:
Tlf. +299 36 20 00
info@nunaminerals.com
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LEDELSESFORHOLD

DIREKTION

Selskabets direktion udgøres af Ole Christian Anthon Chri stian-
sen.

DAGLIG LEDELSE

Den daglige ledelse udgøres af direktør Ole Christian Anthon 
Christiansen, økonomichef Martin Ben Shalmi, chefgeolog Pe-
ter Brown og driftschef Parnuuna Papis.

Ole Christian Anthon Christiansen, Direktør, CEO
Født i 1957, tiltrådt som direktør i 1999. Ole Christiansen er 
cand. scient. i geologi fra Aarhus Universitet (1990). Ole Christi-
ansen har mere end 20 års erfaring med mineralefterforskning 
i Grønland. Bestyrelsesmedlem i GreenLAB Greenland A/S.

Martin Ben Shalmi, Økonomichef, CFO
Født i 1968, tiltrådt som økonomichef i 2005. Martin Ben Shal-
mi er cand. polit. fra Københavns Universitet (1991). Martin 
Ben Shalmi har en bred administrativ erfaring fra mere end 15 
års arbejde i og for Grønlands Hjemmestyre og Grønlands Ar-
bejdsgiverforening samt som selvstændig konsulent. Besty-
relsesmedlem i Vinslottet Grønland A/S. Direktør i Vinslottet 
Grønland A/S, Toornat Illuat ApS, Serrasoq ApS og A&M ApS.

Peter James Brown, Chefgeolog, CGO
Født i 1950 i United Kingdom, tiltrådt som chefgeolog i juni 
2009. Peter James Brown er B.Sc. i geology fra Dundee Uni-
versity (1972) og en PhD fra Southampton University (1988) og 
har mere end 25 års erfaring i mineralefterforskning fra Afrika, 
Sydamerika, Mellemøsten og Kina. Hovedparten af erfaringen 
vedrører efterforskning efter ædel- og basismetaller i arkæiske 
og proterozoiske områder. 

Parnuuna Papis, driftschef, COO
Født i 1970, tiltrådt som driftschef i 2008. Parnuuna Papis er 
handelsskoleuddannet (EVU) fra Nuuk Handelsskole (1993). 
Parnuuna Papis er tidligere Key Account Manager i Air Green-
land A/S. Direktør i GreenLAB Greenland A/S.

BESTYRELSE

Anton Marinus Christoffersen, Formand 
Født i 1943, tiltrådt som medlem af bestyrelsen og bestyrel-
sesformand i 2007. Anton Marinus Christoffersen er uddannet 
svagstrømsingeniør fra Aalborg Teknikum og var i næsten 20 
år administrerende direktør for Tele Greenland A/S. Bestyrelses-
formand i Naqitat A/S og Nuuk Værft A/S. Bestyrelsesmedlem 
i Nordatlantisk Venture A/S og Kilde A/S Automation. Direktør 
i Nuuk Golfbane ApS. 

Carsten Michael Berger, Næstformand
Født i 1957, tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2005 og som 
næst formand i 2007. Carsten Michael Berger er statsautorise-
ret ejendomsmægler og har ledelsesekspertise og erfaring in-

den for ejendoms- og virksomhedsfi nansiering, ejendomsadmi-
ni stration, ejendomsformidling og virksomhedsoverdragelser. 
Bestyrelsesmedlem i Rudersdal A/S, Rudersdal Invest ApS, Drip-
mate A/S, Arena Nordsjælland A/S, Komplementarselskabet 
Rødovre – 2000 ApS. Direktør i Komplementarselskabet Rød-
ovre – 2000 ApS, Arena Nordsjælland A/S, Strontin ApS, Told-
bodhus ApS, Lysbro ApS, Rudersdal A/S, Rudersdal Invest ApS 
og Rudersdal EOOD, Bulgarien.

Kaare Vagner Jensen, Bestyrelsesmedlem
Født i 1946, tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2006. Kaare Vag-
ner Jensen er uddannet maskinmester og maskinoffi cer i Den 
Kongelige Danske Marine og har efterfølgende bl.a. bestridt en 
lang række topchefposter i Asea Brown Boveri koncernen og i 
Daimler-Benz koncernen. Han besidder desuden stor eksperti-
se inden for shippingbranchen, hvor han er medejer i en række 
selskaber. Herudover er han medlem af Akademiet for de Tek-
niske Videnskaber. Bestyrelsesformand i Erria A/S og Strandøre 
Invest A/S. Bestyrelsesnæstformand i Banedanmark og Saigon 
Shipping J/S Company. Bestyrelsesmedlem i Mols-Linien A/S, 
Riegens A/S, Riegens Investment A/S, Derma Pharm A/S, Nord-
atlantisk Venture A/S, K/S Filippa Shipping, K/S Karoline Ship-
ping, Saigon Shipping J/S Company og Plumrose Latinoame-
ricana C.A. Direktør i N & V Holding ApS, N & V Ejendomme 
ApS, Fyns Shipping I ApS og Fyns Shipping II ApS. 

Hans Kristian Karl Olsen, Bestyrelsesmedlem 
Født i 1955, tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2007. Hans Kri-
stian Karl Olsen er uddannet cand. scient i geologi. Hans Kri-
stian Karl Olsen har tidligere arbejdet som efterforskningsgeo-
log i NunaOil A/S – forløberen for Selskabet – samt som sous-
chef og chefgeolog i Råstofdirektoratet og endvidere som sous-
chef i Greenland Resources A/S. Bestyrelsesmedlem i Quadra 
Mining A/S. Direktør i NunaOil A/S. Medlem af KVUG (Kommis-
sionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland). 

Henning Skovlund Pedersen, Bestyrelsesmedlem 
Født 1950, tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2009. Henning 
Skov lund Pedersen er uddannet Cand.oecon. 1976, IMD (Lau-
san ne): Strategic Finance, International Bank Management 
(San Francisco) og Insead Finansiel Management (Fontainbleau) 
og har mere end 25 års erhvervserfaring inden for bank og 
investering. Han besidder investeringsmæssige kompetencer 
kombineret med særlig indsigt i risikostyring, fonde og fonds-
ejede virksomheder og har herudover større erfaring med fu-
sioner samt køb og salg af virksomheder. Bestyrelsesmedlem i 
Skælskør Bank (næstformand) , Enkotec A/S (næstformand), 
Glunz og Jensen A/S (næstformand), Nordic Corporate Invest-
ment A/S , Investeringsforeningen Mermaid Nordic, Bikuben 
Foundation New York, Inc. samt medlem af Investor Board i LD 
Equity I. Finansdirektør i Bikubenfonden.
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LEDELSENS AFLØNNINGSFORHOLD

Vederlag til bestyrelsens medlemmer godkendes af NunaMi-
nerals’ ordinære generalforsamling, mens direktionens sam-
lede vederlagspakke godkendes af bestyrelsen på baggrund af 
indstilling fra formandskabet.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer i NunaMinerals udgøres af 
et fast grundhonorar, som godkendes af generalforsamlingen 
med fremadrettet virkning for ét år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer modtager som vederlag for det løben-
de bestyrelsesarbejde et fast årligt grundhonorar på 100 tDKK. 
Formanden modtager 2,5 gange grundhonoraret og næstfor-
manden modtager 1,5 gange grundhonoraret.

Det samlede vederlag til direktionen i NunaMinerals udgøres 
af en fast grundløn, som fastsættes en gang årligt samt fi rma-
bil og mobiltelefon.

Kortsigtede incitamentsordninger i form af individuelle bonus-
ordninger, som består af både kollektive og individuelle mål-
sætninger. Bestyrelsesformandens vurdering af i hvilken grad 
årets målsætninger er opfyldt lægges til grund for en eventu-
el individuel kontant bonus til udbetaling i det efterfølgende 
regnskabsår.

Warrants, hvor tildelingen af tegningsretter blandt andet af-
hænger af realiseringen af de opstillede målsætninger.

Bestyrelsens, direktionens og den øvrige ledelses aktiebesiddelser i selskabet.

 Navn  Position  Aktier Allokerede  Heraf udstedt (stk.)
   (nom. DKK) Warrants (stk.)
Anton Marinus Christoffersen  Formand 75.800 0 0
Carsten Michael Berger 1 Næstformand 20.837.700 0 0
Kaare Vagner Jensen Bestyrelsesmedlem 0 0 0
Hans Kristian Karl Olsen Bestyrelsesmedlem 0 0 0
Henning Skovlund Pedersen Bestyrelsesmedlem 0 0 0
Ole Christian Anthon Christiansen Direktør, CEO 242.000 12.000 5.386
Martin Ben Shalmi Økonomichef, CFO 150.000 4.000 2.694
Peter Brown Chefgeolog, CGO 0 3.000 813
Parnuuna Papis Driftschef, COO 0 1.500 674
Note 1: Carsten Michael Berger ejer aktier igennem Rudersdal A/S

Aappalaartoq med Qingaaq i baggrunden, Storø
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VÆSENTLIGSTE BEGIVEN

HEDER EFTER REGNSKABS

ÅRETS AFSLUTNING

THULE IRON PROVINCE

Resultater fra Inglefi eld Land jern-projektet
Resultaterne af analyserne af ni løsblokke fra Minturn-anoma-
lien forelå i januar 2010. Fem af disse prøver består næsten 
ude lukkende af magnetit (magnetjernsten). Analyserne viser, 
at det gennemsnitlige jernindhold i disse fem prøver er 62,4% 
Fe. Jernindholdet er højt. Indholdet af andre grundstoffer fal-
der fortrinsvis indenfor acceptable værdier.

Mineralsammensætningen og mineralkemien af de undersøg-
te fem prøver viser endvidere, at Minturn magnetit-anomalien 
højst sandsynlig er af samme type som Kiruna-jernforekom-
sten i Nordsverige. Til sammenligning er malmlegemet i Kiruna 
4 km lang, 80 m bred og 2 km dyb.

Jernminen i Kiruna er verdens største undergrunds-jernmi-
ne, som i løbet af godt og vel 100 år har produceret 950 
millioner ton jernmalm. Der er fortsat ca. 2.000 millioner 
ton jernmalm tilbage i Kiruna. Minen beskæftiger 1800 
per soner, hvoraf 400 arbejder i selve minen. Minen er stats-
ejet.

En del af jernmalmen fra Minturn-anomalien er omdannet til 
hæmatit (jernglans). Hæmatit er en attraktiv jernmalm, som er 
1000 gange svagere magnetisk end magnetit.

Minturn-anomalien udgør del af en >80 km lang, lineær, mag-
netisk højderyg, som kan følges fra et område nord for Etah til 
Minturn anomalien. Den magnetiske intensitet varierer.

Udvidelse af Inglefi eld Land eneretslicensen
Erkendelsen af potentialet for en betydelig tonnage og gode 
analyseresultater af jernmalm fra Inglefi eld Land har ført til at 
NunaMinerals i januar 2010 har ansøgt om en ny eneretsene-
retslicens som dækker det meste af det jern-prospektive områ-
de i Inglefi eld Land. Der er ingen konkurrerende ansøgninger.

DIAMANTER OG REE PROJEKTER

Resultater fra diamantefterforskningen
Resultaterne af diamanttest samt undersøgelser af kimberlit-
indikator-mineraler forelå i januar 2010. Diamantrekognosce-
ringen var succesfuld i 2 områder, nemlig i:
•  Qaamasoq-området, 130 km nordøst for Nuuk, hvor talrige 

løsblokke af kimberliter (moderbjergarten til diamanter) er 
lokaliseret i et område, hvor der i tilsvarende historiske prø-
ver er lokaliseret diamanter

•  Tikiusaaq-området, 100 km sydøst for Nuuk, hvor der for 
første er lokaliseret diamanter i lamprofyr-gange

Kemiske og mineralogiske sammensætninger i de fundne kim-
berlit-løsblokke fra Qaamasoq er favorable for diamanter. Stør-
relsen og antallet af kimberlit-løsblokke taget i betragtning er 
det Selskabets vurdering, at kilden til disse kimberlit-løsblokke 
er i nærheden. Kimberliter er bløde bjergarter. Den glaciale 
erosion vil derfor typisk efterlade kimberlit-førende områder i 
sænkninger, i dalstrøg eller under søer. Området ved Qaama-
soq er kendetegnet ved talrige søer.

I Tikiusaaq er der lokaliseret fl ere lamprofyr-gange, hvor der i 
en prøve på 36 kilo er lokaliseret en mikrodiamant. Lampro-
fyrgangen, som har en længde på mindst 500 m og en gen-
nemsnitlig tykkelse på 1 m har en sammensætning som en 
kimberlit. Gangen og tilsvarende legemer i området har ke-
miske og mineralogiske sammensætninger som er favorable 
for diamanter. 

I bredere perspektiv viser diamant-fundet i Tikiusaaq, at jord-
skorpen i dette generelle område har en tykkelse, som er favo-
rabel for diamantforekomster.

Magnetiske undersøgelser påbegyndt
En magnetisk opmåling omkring de diamantprospektive om-
råder ved Qaamasoq og ved Tikiusaaq er påbegyndt i slutnin-
gen af marts 2010.

Besigtigelse af BD Zone, Storø
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Boring ved rhodium zone, Amikoq Syd
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NUNAMINERALS PROSPEKTER
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Selskabet har i løbet af de foregående år gennemført efterforsk-
ning og evaluering af guldressourcer i Nuuk Gold Province. 
Nuuk Gold Province er beliggende i og omkring Nuukfjorden, 
tæt på Grønlands hovedstad, Nuuk.

I Nuuk-regionen kendes fl ere områder med bjergkædedannel-
ser fra arkæikum, hvor omdannede vulkanske lavaer og sedi-
mentære fi ndes som indeslutninger i gnejser. Disse områder 
består af mindre løsrevne blokke af ældre kontinenter, der nu 
for ca. 2700 millioner år siden voksede sammen til et større, 
sammenhængende kontinent. De kan oprindeligt være dan-
net vidt forskellige steder på jordkloden.

Tilsvarende bjergkædedannelser og pladetektoniske begiven-
heder af tilsvarende alder f.x. i Kalgorlie i Australien og i Supe-
rior Provincen i Canada indeholder store forekomster af guld.

I Nuuk Gold Province er der lokaliseret adskillige oprindeligt 
vulkanske og sedimentære miljøer som er guldførende. Disse 
fi ndes indenfor en ca. 150 km lang strækning fra Isua i nord-
øst til Qilanngarsuit i sydvest og inkluderer områder som Ivi-
saar toq, Qussuk, Storø, Bjørneø, Sermitsiaq, og Kobbefjord.

Nuuk Gold Province dækker et 1.277 km2 stort område som 
dækker Storø, Isua, Igasoq og Qassersuaq eneretslicenserne.

Guldforekomsten på Storø er det mest fremskredne guldpro-
jekt i Nuuk Gold Province. Guld på Storø er afsat i kvartsrige 
faser i favorable strukturer i omdannede grønsten, primært i 
BD Zone og i Main Zone. Main Zone er en overfl adenær fore-
komst, hvor bedste lødigheder fra overfl aden er på 50 g/t guld 
over 2 m samt 2,9 g/t guld over 60 m. BD Zone danner et lag 
ca. 100 m under Main Zone som kan følges i borehuller over 
en strækning på mere end 1 km. Boringer giver en gennem-
snitlig tykkelse af BD Zone på omkring 9 m. Bedste guldind-
hold i BD Zone er 20 g/t guld over 2,5 m.

Metallurgiske studier viser, at ca. 65% af guldet på Storø kan 
udvindes ved fysiske metoder og mere end 90% når der yder-
ligere anvendes kemiske metoder.

STORØ Borehul Skæring (m) Længde (m) Guldindhold (g/t)
Main Zone 95-03 34,0  til  44,0 10,0 10,10
 05-01 6,0  til  18,0 12,0 4,24
 05-05 45,1  til  57,0 11,9 12,70
 05-24 37,0  til  51,0 14,0 4,89
 06-32 61,3  til  73,4 12,1 5,59
BD Zone 95-09 90,4  til  108,1 17,7 1,38
 05-14 89,0  til  93,0 4,0 9,58
 05-17 127,0  til  141,0 14,0 2,43
 06-28 160,0  til  162,0 2,0 29,85

Udvalgte guldførende skæringer fra Storø Main og BD Zoner.
Skæringerne repræsenterer ikke sand bredde.

NUUK GOLD PROVINCE

Geologisk kort over Nuuk Fjord med angivelse af de væsentligste guldminerali-
serede områder. Modifi ceret GEUS kort

Mainzone, Storø 
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Aappalaartoq guldprospektet beliggende 4 km 
nord for Storø guldforekomsten er et efterforsk-
ningsmål, hvor tilsvarende guldførende struktu-
rer også er kendt.

I 2009 indgik Selskabet en partnerskabsaftale 
med det Vancouver-baserede selskab, Nuuk-
fjord Gold Mines Ltd. Parterne forventer i 2010 
at gennemføre ca. 5.000 m kerneboringer med 
fokus på en udbygning af BD Zone og Main Zo-
ne på Storø.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR 

DE KOMMENDE ÅR

NunaMinerals forventer i 2010 at gennemføre 
en betydelig efterforskningsindsats i Nuuk Gold 
Province i samarbejde med selskabets partner, 
Nuukfjord Gold Mines Ltd. Størsteparten af ak-
tiviteten vil være kerneboringer på Qingaaq-
prospektet på Storø med henblik på at kunne 
opgøre en initial malmressource for denne del 
af Storø. 

3-D model af Qingaaq

Aappalaartoq, Storø 
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NunaMinerals har i løbet af de foregående år gennemført 
efter forskning og evaluering af platinressourcer i Greenland 
Platinum Project. GPP er beliggende i fl ere delområder mel lem 
Nuuk og Maniitsoq, Vestgrønland.

Platinmineraliseringer fi ndes udbredte i det arkæiske skjold i 
Vestgrønland. I regionen nord for Nuuk kendes platinminerali-
seringer fra disseminerede til semimassive sulfi dblotninger ved 
Quassuk, Fossilik og Imiak Hill. Disse mineraliseringer fi ndes in-
denfor et 10 km langt bælte i forlængelse af det ca. 3.000 mil-
lioner år gamle Maniitsoq norit-bælte som er gennemsat af re-

gionale 2.100 millioner år gamle norit-gange. I dette område 
er der rapporteret om op til 6,4% nikkel, 2,7% nikkel over 10 
m samt op til 3,7 g/t Pt+Pd. En geofysisk rekognoscering i om-
rådet viser tilstedeværelsen af talrige konduktorer i området.

I Fiskefjord-området fi ndes Amikoq-komplekset samt fl ere til-
svarende mafi ske-ultramafi ske platinmineraliserede komplek-
ser, herunder Miaggoq og Sammisup Nunaa. I ligvæggen til 
en regional, mafi sk gang i området er der lokaliseret platinbe-
rigede nikkel- og kobbermineraliseringer med indhold af op til 
4,5 g/t Pt+Pd samt 2,8% nikkel.

Lokalitet Prøve PGE Nikkel Kobber
Quassuk 6629 3,7 g/t 0,72% 2,88%
Quassuk 8455 1,7 g/t 3,73% 1,09%
Imiak Hill 7455 1,7 g/t 3,51% 0,23%
Amikoq Nord 12748 1,3 g/t - -
Amikoq Vest 181361 1,1 g/t - -
Amikoq Syd 182287 1,0 g/t - -

Eksempler på platinberigede prøver fra Maniitsoq og Fiskefjord-områderne. PGE 
er en forkortelse for Platin Gruppe Elementer.

GREENLAND PLATINUM PROJECT

Geologisk kort over Fiskefjord-Manitsoq regionen med angivelse af de mest prospektive lokaliteter for PGE efterforskning. Seqi olivin minen er vist med rød diamant. 
Modifi ceret GEUS kort

SkyTEM geofysisk kort fra Fossilik
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AMIKOQ LAGDELTE KOMPLEKS

Amikoq lagdelte kompleks er beliggende 75 km nordøst for 
Nuuk. Amikoq er det største af fl ere mafi ske-ultramafi ske 
komplekser i regionen med en længdeudstrækning på ca. 25 
km. Komplekset består af rimeligt konsistente lag af noriter, 
pyroxeniter, duniter og harzburgiter som er intruderet mellem 
et gulv af gnejser og et loft af amfi boliter.

I løbet af 2008 og 2009 har Selskabet påvist følgende i Ami-
koq-komplekset:
•  ”Octopus Reef” er et platinførende lag med et platinind-

hold på 0,4 – 1,0 g/t Pt+Pd over en bredde på 2-4 m og 
som kan følges over en strækning på mindst 2,5 km og i en 
dybde på mindst 100 m.

•  ”Rhodium Zone” er et rhodium-beriget lag med et platin-
indhold på op til 1 g/t Pt+Pd+Rh som kan følges over en 
strækning på mindst 500 m.

Selskabet indgik en partneraftale med Implats i 2008. Im-
plats trak sig fra aftalen i efteråret 2009 efter at have anvendt 
1mUSD i efterforskningen, herunder boringer af Amikoq-
komplekset.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

Selskabet forventer at gennemføre opfølgning i udvalgte om-
råder i løbet af 2010 med henblik på en fortsat markedsføring 
af prospektet.

Octopus Reef, Paradisdalen, Amikoq. 0,4-1,0 g/t Pt+Pd I en 2-4 m bred zone i 
leuconorit. Kan følges 2,5 km på overfl aden, og gennemskæres af boringer i op 
til 100 m dybde

Rhodium Zone, Amikoq Syd. Op til 1,0 g/t Pt+Pd+Rh i en cirka 30 cm bred zone 
der kan følges 500 m på overfl aden langs den nedre del af en enhed af feldspat 
rig pyroxenit. Gennemskæres af boringer i op til 100 m dybde

Profi l gennem Amikoq Syd. En rhodium beriget zone (stiplet zone) er identifi ce-
ret ved hjælp af save prøver og boringer

Profi l gennem Paradis dalen, Amikoq. Pt+Pd mineraliseringer (stiplede zoner) er 
identifi ceret ved hjælp af save prøver og boringer
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NunaMinerals har i løbet af de foregående år gennemført ef-
terforskning og evaluering af guldressourcer i Nanortalik Gold 
Province i Sydgrønland.

VAGAR PLACER GULD PROJEKTET

Boringer ned igennem fl oddeltaer i Qoorormiut og Niaqor-
naar suk viser et forhøjet guldindhold kombineret med et højt 
indhold af wolframmineralet scheelit. Resultaterne viser, at der 
sker en vedvarende nedbrydning af guldførende fjeld i oplan-
det til disse to deltaer og en efterfølgende transport af guldfø-
rende sedimenter ned i afl ejringsmiljøet. 

Fra begge deltaer er der udtaget boreprøver, hvor indholdet 
af guld og eventuelle biprodukter måles. Der er herudover ud-
taget en ca. 70 ton bulkprøve fra Niaqornaarsuk samt en ca. 
130 ton bulkprøve fra Qoorormiut. Bulkprøverne er udtaget 
ved brug af sand suger på ydersiden af de to deltaer, hvor for-
ventningen til guldlødigheden er lavest.

Det vil ikke være muligt på baggrund af de udtagne prøver 
at dokumentere hverken det gennemsnitlige guldindhold eller 

hvor stor en mængde malm der indeholder guld. Dette kræver 
gennemførsel af yderligere undersøgelser, herunder yderligere 
boringer og testproduktion.

VAGAR  GULD I FAST FJELD

Kilden til det betydende guldindhold i deltaerne ved Niaqor-
naar suk må fi ndes i oplandet til deltaerne. Kilden til dette guld 
er endnu ikke fundet. Løsmasser i området er rige på guld. Lø-
se stenblokke indeholder op til 291 g/t guld. Små men højlø-
dige, guldførende strukturer er kendt på halvøen, med guld-
indhold på op til 114 g/t over 6 m. Området er derfor prospek-
tivt for guld.

En del af områdets guld er blevet blotlagt ved erosion og trans-
porteret af vand ud i et afl ejringsmiljø. De fi neste guldkorn er 
afl ejret i de yderste afl ejringsmiljøer, hvor elven møder havet. 
Disse deltaer har bygget sig op over mange år og indeholder 
adskillige millioner kubikmeter sedimenter. Guld er tungt og 
erfaringsmæssigt vil de større guldkorn afsættes når der sker 
et energifald, fx når den buldrende elv overgår til den mæan-
drerende elv i deltaet, mens de mindre guldkorn vil kunne lade 
sig transportere længere ud i deltaerne.

Selskabet har i løbet af de seneste år også påvist tilstedeværel-
sen af guld i løsmasser i Lake 410 området, ca. 20 km sydvest 
for Nalunaq Gold Mine.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

NunaMinerals forventer at gennemføre yderligere undersøgel-
ser af Vagar placer–guld-projektet i 2010.

NunaMinerals forventer endvidere at gennemføre prospekte-
ring efter guld i fast fjeld på både Niaqornaarsuk-halvøen og i 
Lake 410 området. Målet er at defi nere boremål.

NANORTALIK GOLD PROVINCE

Revers circulations boring i delta på Vagar placer guld pro-
jektet. Indsat er billede af guldkorn fra bore prøverne
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Selskabet har i løbet af de foregående år gennemført efter-
forskning og evaluering af nikkel-ressourcer.

Selskabets nikkel-efterforskning sker i 3 forskellige områder, nem-
lig i Giesecke eneretslicensen i Vestgrønland; i Amassalik-områ-
det (Ammassalik & Kitak eneretslicenser) i Østgrønland samt i 
Sten dalen i Sydøstgrønland (del af Hugin eneretslicensen).

Ammassalik-området er en østlig fortsættelse af nikkelbæltet 
ved Giesecke, som igen er en østlig fortsættelse af nikkel bæltet 
i Canada, som bl.a. indeholder Raglan nikkel-forekomsten.

GIESECKE

Giesecke-bæltet består af dybt eroderede bjergarter, som er 
dan net i forbindelse med pladetektoniske processer for ca. 
1.850 millioner år siden. Vulkanske og sedimentære bjergarter 
er almindelige i de centrale dele af bæltet. Linser af mafi ske og 
ultramafi ske bjergarter intruderer de sulfi dførende, omdanne-
de sedimenter.

Efterforskningen i Giesecke har ført til fundet af adskillige kon-
duktorer, hvoraf fl ere matcher kendte nikkel-anomalier, inden-
for en strækning på 12 km. Anomalierne er generelt skjult af 
overdække. Sedimentprøver i området indeholder op til 1,6% 
nikkel. Op til 250 m lange linser af massiv nikkel-magnetkis 
(pyrrhotit) er kendt i området.

AMMASSALIK /KITAK

Ammassalik-bæltet består af bjergarter, som er blevet ført 
sam  men i forbindelse med pladetektoniske processer for ca. 
1850 millioner år siden. Det 300 km brede bælte består af om-
dannede gnejser, vulkanske og sedimentære bjergarter.

Efterforskningen i Ammassalik/Kitak området har ført til fun-
det af talrige linser med indhold af nikkel- og kobbersulfi der. 

Den største, fundne linse er 90 m lang og op til 8 m bred. Bulk-
prøver fra denne linse indeholder 1,4% nikkel og 0,5% kob-
ber. Der er endvidere mindre bidrag fra kobolt, guld og platin-
metaller.

STENDALEN

Stendalen er en ca. 8 km lang og fl ere hundrede meter tyk 
gabbroisk intrusion beliggende på nordsiden af Lindenow 
Fjord, 90 km nordøst for Kap Farvel. Stendalen har et poten-
tiale for at indeholde forekomster af nikkel (og kobber) langs 
med bunden af intrusionen samt titanium (og vanadium) i et 
overgangslag midt i intrusionen.

Løsblokke indsamlet nedenfor rustzoner i bunden af intrusio-

NICKEL BELT

EM kort med angivelse af væsentlige konduktorer i Giesecke området

Geologisk kort over Stendalen gabbro med angivelse af nikkel anomalier
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INGLEFIELD LAND JERNPROJEKTET

Inglefi eld land jernprojektet er beliggende 115 km nord for 
Qaanaaq.

Selskabet har i løbet af de foregående 
år gennemført efterforskning og eva-
luering af jernressourcer i Thule Iron 
Province. Thule Iron Province dæk-
ker både Thule-området, hvor talrige 
lokaliteter med indhold af båndede 
jernformationer tidligere er rapporte-
ret, samt Inglefi eld land, hvor magma-
tisk jern tidligere er rapporteret.

En regional, elektromagnetisk opmå-
ling af Inglefi eld Land i 1994 påviste 
talrige elektromagnetiske anomalier 
samt en lineær magnetisk højderyg, 
som kan følges over mere end 80 km, 
men som generelt er skjult af over-
dække. I overjorden til en markant 
magnetisk anomali fi ndes der løsblok-
ke med indhold af 90% magnetit og 
10% silikater.

MINTURNANOMALIEN

En magnetisk anomali på 15.400 nT (over baggrundsniveauet) 
ses at udgøre del af en 7-8 km lang magnetisk højderyg. Den 
magnetiske styrke viser, at kilden til anomalien kun kan skyl-
des magnetjernsten (magnetit). Denne anomali kaldes heref-

THULE IRON PROVINCE

nen har et forhøjet indhold af nikkel (op til 0,5%), kobber (op 
til 0,8%) og kobolt (0,1%). Et elektromagnetisk opmålings-
program gennemført i 1997 af Softrock viser tilstedeværelsen 
af konduktorer som er sammenfaldende med disse rustzoner.

Den nedre del af intrusionen består af en lagdelt gabbro mens 
den øvre del består af en homogen dioritisk bjergart. Over-
gangszonen, som er op til 20 m bred, er beriget med ilme-
nit og magnetit. Et indhold af 20% ilmenit, 10% magnetit, 
5% pyrrhotit samt accessorisk chalcopyrit er beskrevet over en 
sektion på 5 m. En prøve over en 16 m bred zone indeholder 
0,26% V2O5.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

NunaMinerals forventer at gennemføre et prøvetagningspro-
gram i Stendalen i 2010 for bedre at dokumentere potentialet 
i projektet og med henblik på gennemførsel af et boreprogram 
i løbet af de kommende år.

De øvrige nikkelprojekter markedsføres med henblik på at til-
trække en partner.

Prospektering langs sydfl anken af Stendalen Gabbro komplekset

Lokalitet kort med NunaMinerals licenser i Inglefi eld Land
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ter Minturn-anomalien. Minturn er navnet på den største fl od 
i området.

En foreløbig tolkning af Minturn-anomalien viser, at struktu-
ren er stejltstående med en mulig bredde på omkring 200 m. 
Andre steder i området ses 10 cm brede magnetit-bånd som 
veksler med pyroxenit-bånd.

Umiddelbart nord for magnetitanomalien ses en 2 km lang li-
neær konduktor af middel styrke. Konduktoren kan skyldes til-
stedeværelsen af sulfi der eller grafi t.

NunaMinerals gennemførte i 2008 en begrænset magnetisk 
opmåling fra helikopter over Minturn-anomalien og målte 
anomalien til at være 36.000 nT (over baggrundsniveauet) og 
bekræftede endvidere, at anomalien udgør del af en magne-
tisk højderyg på mindst 7 km. Anomalien kan tydeligt skelnes 
fra de omkringliggende anomalier og synes at være afgrænset 
mod øst og mod vest af forkastninger.

  SiO2 Al2O3 Fe2O3 Fe total TiO2 P2O5 P V S
Prøve % % % % % % % ppm %
406952 7,74 1,91 83,66 58,50 0,35 0,18 0,08 1100 n.a.
406953 4,06 1,55 89,65 62,69 0,29 0,26 0,11 1456 0,03
406986 2,31 1,22 93,62 65,47 0,13 0,21 0,09 1323 <0,02
406987 1,48 0,60 92,01 64,34 0,17 1,41 0,61 1492 <0,02
425340 6,55 1,06 87,23 61,00 0,73 0,01 <0,01 2295 0,02
Middel 4,43 1,27 89,23 62,40 0,33 0,41 0,22 1533 0,02

Analyseresultater fra 5 magnetitprøver fra Minturn-anomalien, Inglefi eld Land

MINERALOGI OG MINERALKEMI

I 2009 anmodede NunaMinerals GEUS om at gennemføre en 
undersøgelse af mineralsammensætningen og mineralkemien 
af magnetitrige løsblokke fra Minturn-anomalien. Fem af de 
undersøgte prøver bestod næsten udelukkende af magnetit 
med et gennemsnitligt jernindhold på 62,4%, hvilket er højt 

Google Earth billede af Inglefi eld Land med den 80-100 km lange magnetiske 
anomali indeholdende den 7-8 km lange Minturn anomali.

Scanning Elektron Mikroskop billede af jern-rig prøve fra Inglefi led Land. Pyro-
xen (mørk grå) og magnetit (hvid)
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for magnetitmalm. Indholdet af andre elementer såsom silici-
um, aluminium og svovl er indenfor acceptable niveauer.

De første mineralstudier gennemført af GEUS viser at mine-
ralprøverne højst sandsynligt repræsenterer en højlødig, Ki-
runa-type magnetit-apatit jernmalm. Magnetit fremstår mas-
sivt med indeslutninger af apatit, pyroxen, afblandinger af spi-
nel langs med krystallografi ske orienteringer af magnetit-korn 
samt ganske små korn af jernsulfi der og sprækkeudfyldninger 
af jernglans (hæmatit). Apatit ses ofte at have inklusioner af 
monazit.

En enkelt af prøverne ses at være næsten fuldt omdannet til 
hæmatit; en attraktiv jernmalmstype, som er faktor 1000 min-
dre magnetisk end magnetit.

Resultaterne er meget opmuntrende. Jern-indholdet er højt 
mens silicium og aluminium-indholdene er lave. Den geolo-
giske setting, de markante anomalier og de petrografi ske stu-
dier viser, at Inglefi eld Land kan indeholde højlødige, Kiruna-
type jernforekomster. 

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

I april 2010 forventer Selskabet at gennemføre detaljerede 
tyngde- og magnetiske målinger over hele den 80 km lange, 
magnetiske højderyg. Målingerne udgøres fra fl y med en lin-
jeafstand på 100 m. Denne opmåling vil kunne give en før-
ste, rumlig vurdering af Minturn-anomalien. Opmålingen vil 
kunne lokalisere andre, tilsvarende anomalier i området, lige-
som eventuelle hæmatit-dominerede jernmalmsområder også 
vil kunne lokaliseres. Resultaterne af disse opmålinger forven-
tes at foreligge i august 2010.

I løbet af sommeren forventer Selskabet at udtage prøver til de 
første metallurgiske studier af jernmalm fra Minturn-anomali-
en. Resultaterne af disse studier forventes at foreligge i første 
halvår 2011.

Selskabet forventer at mobilisere en borerig til området i efter-
året 2010 med henblik på gennemførsel af de første kontinui-
tetsundersøgelser i 2011.

Positive resultater vil kunne føre til yderligere boringer i løbet 
af de kommende år med henblik på defi nition af malmres-
sourcer.

Regionalt magnetisk kort fra fl y opmåling (GEUS 1995). Den hvide stjerne viser 
den højeste magnetiske anomali ved Minturn

Kort udsnit af Minturn anomalien, helikopter båren magnetisk opmåling 2008
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Selskabet har i 2009 for første gang gennemført efterforsk-
ning og evaluering af REE-ressourcer i Vestgrønland.

Selskabet har eneretseneretslicenser over to store karbonatit-
intrusioner i Vestgrønland, nemlig Qeqertaasaq-karbonatiten 
beliggende ca. 130 km nordøst for Nuuk samt Tikiusaaq-kar-
bonatiten, beliggende ca. 100 km sydøst for Nuuk.

QEQERTAASAQKARBONATITEN

Qeqertaasaq-karbonatiten er beliggende i Selskabets Maniit-
soq eneretslicens. Komplekset er bygget op af en serie ring-
gange indenfor et 3 x 5 km stort område.

Tidligere efterforskning i området har fokuseret på niob og 
fosfatpotentialet i området.

Sjældne jordartselementer (REE) i Qeqertaasaq-intrusionen 
er associeret med de sene faser af kalcitiske og dolomitiske 

karbonatitgange. Bredden af dis-
se gange varierer fra få cm til 5 m 
og de udgør mellem 1% og 5% 
af komplekset. REE-indholdet svin-
ger meget, med et gennemsnit på 
3-4% TREO (Total Rare Earth Oxi-
des, omregnet ved brug af atom-
vægte på basis af formlen REE2O3) 
i de mineraliserede områder. Ce-
rium og lantan er de domineren-
de elementer og det malmførende 
mineral er ancylit.

De to mest REE-holdige prøver der 
er indsamlet i forbindelse med Sel-
skabets rekognoscering i Qeqer-
taa saq-karbonatiten i 2009 inde-
holder hhv. 3,4% TREO og 1,3% 
TREO. Indholdet af de lette jord-
artselementer lantan, cerium, pra-
seodym og neodym (udtrykt som 
oxider) udgør hhv. 98% og 94% 
af TREO i de to prøver.

TIKIUSAAQKARBONATITEN

Tikiusaaq-karbonatiten blev fundet af GEUS i 2005. Komplek-
set er bygget op af karbonat-lag, -årer og lamprofyrgange in-
denfor et 2 x 3 km stort område med en betydelig omdannel-
seszone som dækker et 14 x 14 km stort område.

Mineralpotentialet i Tikiusaaq-karbonatiten er meget lidt kendt. 
En første vurdering af det økonomiske potentiale gennemført 
af GEUS peger på at området er beriget i fosfor (op til 10,8% 
P2O5) og REE med maximum værdier på 3190 ppm La, 1330 
ppm Ce og 5760 ppm Nd.

HVAD ER SJÆLDNE JORDARTSELEMENTER

Sjældne jordartselementer (REE som en forkortelse for Rare 
Earth Elements) består af 15 metalliske grundstoffer fra lantan 
(atomnummer 57) til lutetium (atomnummer 71). Grundstof-
ferne yttrium, thorium og skandium medtages ofte i gruppen. 
Disse grundstoffer er ikke specielt sjældne, men deres ekstrak-

SJÆLDNE JORDARTSELEMENTER REE

Lokalitets kort over Qeqertaasaq og Tikiu-
saaq carbonatit komplekserne

Qeqertaasaq carbonatit complekset. Den grønne vegetation i området skyldes det høje indhold af fosfat i jorden
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tion som rene grundstoffer kræver en højere teknologi end 
ud vinding af guld.

REE er teknologi-metaller i kraftig vækst. Metallernes særlige 
egenskaber gør dem uundværlige i fremstillingen af bl.a. vind-
møller, hybridbiler og lavenergi-pærer (fl uoriserende lyskilder).

Til en 3 MW Vestas vindmølle anvendes der mere end 1 ton 
supermagneter, hvortil der anvendes ca. 300 kilo er REE (neo-
dym). Anvendelsen af neodym i supermagneter reducerer 
vægten og bidrager til at øge en vindmølles ydeevne. I forbin-
delse med fremstilling af en Toyota Prius hybridbil anvendes i 
størrelsesordenen 15 kilo REE. REE har også en betydelig an-
vendelse indenfor fremstilling af lavenergi-pærer.

I øvrigt anvendes REE til fremstilling af fl adskærme og PC-drev, 
samt ved olieraffi nering og til fremstilling af katalysatorer i bi-
ler.

Markedet for REE udgjorde ca. 100.000 ton (målt som REO – 
Rare Earth Oxides) i 2006 og har været stigende med en rate 
på ca. 6% årligt siden 2000. Markedet for REE forventes at sti-
ge med 8-11% årligt i løbet af de kommende år. 

REE er en strategisk råvare. I 2009 stod Kina for mere end 
95% af den globale produktion af REE. Samtidig er Kina den 
største forbruger af REE. Kina vil være den ledende producent 
af el-biler i fremtiden, hvilket forventes at ville øge Kina’s ef-
terspørgsel efter REE så den i 2012 forventes at ville overstige 
produktionen.

Produktionen af REE i den vestlige verden har været stagne-
rende de sidste mange år. Der er relativt få nye REE projekter 
i den vestlige verden. Derfor er der stor markedsmæssig inte-
resse for nye REE projekter.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

Selskabet forventer at gennemføre prospektering efter REE i 
begge karbonatiter i løbet af 2010 med henblik på lokalisering 
af boremål. Afhængig af resultater vil der kunne blive tale om 
systematisk prøvetagning ved trenching eller kerneboringer i 
løbet af de kommende år.

Qeqertaasaq carbonatit kompleks, geologisk kort (GEUS)

Tikiusaaq subvertikalt lag af carbonatit med 3 m lang slire af magnetit nedenfor 
personen. Fenetiseret amphibolit til høje i billedet (GEUS)

Satellit billede af Tikiusaaq carbonatit komplekset med ydre grænse af komplek-
set, carbonatit kernen, den aeromagnetiske anomali og det regionale struktu-
relle mønster (GEUS)
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Selskabet har i 2009 for første gang gennemført efterforskning 
efter og evaluering af diamant-ressourcer i Vestgrønland.

Diamanter består af kulstof som er dannet i fl ere hundrede 
kilometers dybde under et ekstremt tryk. Diamantens moder-
bjergart er kimberliter eller andre kimberlitiske bjergarter (som 
lamprofyrer). Kimberliter eller kimberlitiske bjergarter kan in-

de holde diamanter. Kimberliter dannes ved en eksplosiv op-
stigning af bjergarter fra fl ere hundrede km’s dybde. Kimber-
liter har en matrix af kappebjergarter som er blandet op med 
fragmenter af andre bjergarter som er indfanget under op-
stigningen til overfl aden. Derfor ligner kimberliter ofte ”dårligt 
blandet cement”. Kimberliter dannes i stabile, tykke, kratoni-
ske landområder. Diamant er det hårdest kendte mineral.

NunaMinerals’ diamantprospekter fi ndes i 2 adskilte landom-
råder, nemlig i Qaamasoq-området ca. 130 km nordøst for 
 Nuuk samt i Tikiusaaq-området ca. 100 km sydøst for Nuuk. 

Ved Qaamasoq har historisk efterforskning udført af Cominco 
ført til fundet af en 0,28 x 0,28 x 0,21 mm, klar tvillingedia-
mant fra en løsblok af kimberlit. NunaMinerals har ved rekog-
noscering i området påvist tilstedeværelsen af talrige løsblokke 
af kimberliter, hvis antal og størrelse antyder, at kilden til disse 
må være i nærheden. Mineralsammensætningen og mineral-
kemien er favorabel for diamantforekomster.

Ved Tikiusaaq NunaMinerals for første gang påvist tilstedevæ-
relsen af en mikro-diamant ved processeringen af en 32 kilo 
lamprofyregang. Gangen en bredde på ca. 1 m og har en ud-
strækning som indtil videre er demonstreret mere end 500 m. 
Mineralsammensætningen og mineralkemien er favorabel for 
diamantforekomster. I et bredere perspektiv demonstrerer fun-
det af en diamant i Tikiusaaq, at der er et potentiale for dia-
manter i Nuuk-regionen.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

Selskabet forventer at gennemføre prospektering efter dia-
manter i løbet af 2010 med henblik på lokalisering af boremål. 
Prospekteringen understøttes af magnetisk opmåling, som for-
ventes gennemført fra helikopter i perioden marts-april 2010. 
Afhængig af resultater vil der kunne blive tale om kerneborin-
ger i løbet af de kommende år.

DIAMANTER

Lokalitets kort over de mest diamant prospektive områder i Nuuk-Manitsoq re-
gionen

Tikiusaaq. 1,5 m tyk lamprofyr gang

Kimberlit fra Qaamasoq med op til 2 cm store kelphytiserede pyrop granat kry-
staller
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YMER Ø

Selskabet har i løbet af de foregående år gennemført efter-
forskning og evaluering af wolfram- og guldressourcer på 
Ymer Ø. Ymer Ø er beliggende i Nordøstgrønland.

På Ymer Ø er der i Noa Dal et større guldprojekt samt i Mar-
geries Dal to mindre wolfram-forekomster, hvor der i den ene 
også er en mindre forekomst af antimonmalm. I øvrigt kendes 
der i regionen talrige andre wolfram-mineraliseringer og andre 
mineraliseringer, som gør regionen til et attraktivt efterforsk-
ningsområde.

Ymer Ø er beliggende i Nordøstgrønland. Mobilisering til og 
fra området er kostbart ligesom operationer i området er dyre 
på grund af lokalitetens afsondrede beliggenhed. 

For at gøre en indsats på Ymer Ø så omkostningseffektiv som 
muligt bør en efterforsknings-kampagne tilrettelægges, så den 
investerede indsats koncentreres over så få men relativt omfat-
tende indsatser som muligt.

En fremtidig indsats på Ymer Ø vil indebære både kernebo-
ringer af wolframprojektet (med henblik på at dokumentere 
malmressourcen), udtagning af bulkprøver til metallurgiske 
undersøgelser af wolframprojektet, kerneboringer af guld-
projektet, regional prospektering samt miljøundersøgelser i 
området. En målrettet indsats vil koste i størrelsesordenen 12 
mDKK.

Selskabet har i 2008 gennemført en indsats på Ymer Ø bl.a. i 
form af tolkning af historiske hyperspektrale undersøgelser og 
geofysisk opmåling (magnetisk og elektromagnetisk), hvorfor 
eneretslicensen er i good standing i yderligere fl ere år. Med 
udgangspunkt i et fortsat lavt prisniveau for wolframkoncen-
trater har Selskabet valgt at udskyde aktiviteter i området ind-
til 2011.

YMER Ø WOLFRAM PROJEKTET

Nordisk Mineselskab gennemførte i 1980’erne efterforskning 
og evaluering af wolfram-ressourcer i Margeries Dal. Der er 
fundet 2 små men højlødige wolframforekomster hvorpå der 
er gennemført ca. 2.000 m kerneboringer fordelt på 18 huller, 
ligesom der er udtaget systematiske overfl adeprøver. På basis 
af denne efterforskning og evaluering har Nordisk Minesel-
skab estimeret, at der i Margeries Dal Syd fi ndes en wolfram-
ressource på 82.000 ton med indhold af 2,9% WO3 mens der i 
Margeries Dal Nord fi ndes en wolframressource på 42.000 ton 
med indhold af 0,9% WO3. I Margeries Dal Nord er der endvi-
dere lokaliseret en antimonressource på 108.000 ton med ind-
hold af 3,5% Sb. Disse ressourcer skal tages med forbehold, 
da de ikke er opgjort i henhold til nutidens standarder for res-
sourceopgørelser. 

YMER Ø GULD PROJEKTET

I Noa Dal er der lokaliseret forkastnings- og omdannelsesstruk-
turer. Analyser af sedimentprøver indsamlet af Nunaoil A/S i 
1992 over en strækning på ca. 10 km viser, at strukturen er 

guldførende i størstedelen af sin udstrækning. En repræsen-
tativ prøve indsamlet over 40 m på tværs af en omdannelses-
zone indeholder 0,78 g/t guld og 0,7% arsen. Arsen fi ndes i 
form af arsenkis er en god, elektrisk leder (konduktor). Arsen-
kis er et guldindikatormineral.

En elektromagnetisk opmåling gennemført af NunaMinerals 
i 2008 viser tilstedeværelsen af fl ere, markante konduktorer i 
grundfjeldet under Noa Dal, hvoraf fl ere er sammenfaldende 
med den guldførende forkastningsstruktur. Disse konduktorer 
kan skyldes tilstedeværelsen af arsenkis og er derfor indika-
tive for at de guldførende strukturer sandsynligvis fortsætter 
ned i undergrunden. Guldpotentialet i området er derfor be-
tydeligt.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

NunaMinerals planlægger i løbet af de kommende år at gen-
nemføre en efterforskningsindsats, som vil kunne dokumente-
re wolfram-ressourcen i Margieries Dal samt underbygge guld-
potentialet i Noa Dal. Der forventes gennemført ressource-bo-
ringer af wolfram-projektet, kontinuitetsboringer af guld-pro-
jektet, udtagning af bulkprøver til metallurgiske studier af wol-
fram-projektet, miljøstudier samt regional prospektering.

ØVRIGE PROJEKTER

EM anomalier og tolkede strukturer, vestlige Ymer Ø
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Selskabet har i løbet af de foregående år gennemført efterforsk-
ning og evaluering af guldressourcer i Paamiut.

Efterforskning i Paamiut-området i perioden 2005-2007 har 
vist at løsmasser i et ca. 5 km2 stort område ved Akuliaq er rige 
på guld. Bjergartsprøver indeholder op til 11,8 g/t guld. Om-
rådets bjergarter er omdannede vulkanske. I området ses der 
fl ere forkastningssystemer med kvarts- og karbonatimpræg-
neringer samt sulfi d- og kloritomdannelser.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

NunaMinerals forventer i løbet af de kommende år at gennem-
føre korte boringer for at underbygge guldpotentialet i Paa-
miut.

PAAMIUT GULD PROJEKTET

Guldførende kvartsåre, Akuliaq halvøen, Paamiut
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Selskabet har i 2009 ansøgt om en ny koncession med henblik 
på at gennemføre efterforskning efter og evaluering af guld-
ressourcer i Sermilik-området.

GEUS annoncerede i efteråret 2009 om fundet af guldførende 
kvartsgange i omdannede vulkanske bjergarter på nordkysten 
af Sermilik-fjorden, ca. 80 km syd for Nuuk. Der er rapporteret 
om op til 6,5 g/t guld i bjergartsprøver. NunaMinerals har an-
søgt om en eneretslicens over området.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DE 

KOMMENDE ÅR

NunaMinerals forventer at gennemføre prospektering i 2010 
med henblik på at underbygge guldpotentialet i området.

SERMILIK GULD PROJEKTET
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TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Beløb i DKK 1.000    2009 2008
    t.kr. t.kr.

Nettoomsætning Note 4    914 2.990
Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger     28.867 31.131
Andre driftsindtægter Note 5    2.412 2.948
Andre eksterne omkostninger     -26.490 -28.774
Personaleomkostninger Note 6    -13.080 -11.445
Af- og nedskrivninger Note 7    -10.986 -1.386
Resultat af primær drift     -18.364 -4.536
   
Resultat af associerede virksomheder Note 14    -177 -121
Andre fi nansielle indtægter Note 8    2.011 2.120
Andre fi nansielle omkostninger Note 9    -58 -91
Resultat før skat     -16.588 -2.627
   
Skat af årets resultat Note 10    0 0
Årets resultat og Totalindkomst     -16.588 -2.627

Resultat pr. aktie (EPS) Note 11
Resultat pr. aktie     -15,56 -2,79 
   
Udvandet resultat pr. aktie     -15,56 -2,79 
  
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført til næste år     -16.588 -2.627
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BALANCE PR. 

Beløb i DKK 1.000

AKTIVER    31/12-09 31-12-08 1/1-08
    t.kr. t.kr. t.kr.

Langfristede aktiver
Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger Note 12   95.453 85.776 55.986

Immaterielle anlægsaktiver    95.453 85.776 55.986

Grunde og bygninger Note 13   19.692 20.223 20.754
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note 13   2.950 3.128 2.193

Materielle anlægsaktiver    22.641 23.351 22.947

Kapitalandele i associerede virksomheder Note 14   1.702 1.879 2.000
Øvrige kapitalandele Note 15   150 150 150

Andre langfristede aktiver    1.852 2.029 2.150

Langfristede aktiver i alt    119.947 111.156 81.083

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger    435 515 0
   
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser    275 1.725 1.269
Tilgodehavender hos associerede virksomheder    109 110 1.534
Andre tilgodehavender    0 492 26
Periodeafgrænsningsposter    86 0 181
Tilgodehavender  Note 16   463 2.327 3.010

Investeringsaktiver    526 658 789

Likvide beholdninger Note 17   45.313 69.141 4.788

Kortfristede aktiver i alt    46.737 72.641 8.587

Aktiver i alt    166.684 183.798 89.670

BALANCE PR. 

Beløb i DKK 1.000

PASSIVER    31/12-09 31-12-08 1/1-08
    t.kr. t.kr. t.kr.

Aktiekapital Note 18   106.762 106.762 80.910
Overkurs ved emission    69.343 69.343 0
Overført resultat    -13.523 2.172 4.047
Egenkapital    162.582 178.277 84.957

Leverandører af varer og tjenesteydelser    1.192 2.570 2.474
Anden gæld    2.909 2.951 2.239
Kortfristede forpligtelser    4.102 5.521 4.713
   
Forpligtelser i alt    4.102 5.521 4.713

Passiver i alt    166.684 183.798 89.670
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2009

Beløb i DKK 1.000

  Aktie- Overkurs Reserve Overført I alt
  kapital ved emis- for egne resultat 
   sion kapital 
    andele
  t. kr. t. kr. t. kr.  t. kr. t. kr.

Egenkapital 01.01.2008  80.910 0 -566 4.613 84.957
Effekt af ændret regnskabspraksis  0 0 566 -566 0
Reguleret egenkapital pr. 01.01.2008  80.910 0 0 4.047 84.957

Totalindkomst for regnskabsåret  0 0 0 -2.627 -2.627
Kontant kapitalforhøjelse  25.852 86.603 0 0 112.455
Omkostninger ved kapitalforhøjelse  0 -17.259 0 0 -17.259
Aktiebaseret vederlæggelse  0 0 0 751 751

Egenkapital pr. 31.12.2008  106.762 69.344 0 2.171 178.277

Der er ikke udloddet udbytte i 2008

Beløb i DKK 1.000  Aktie- Overkurs Reserve Overført I alt
  kapital ved emis- for egne resultat 
   sion kapital 
    andele

Egenkapital pr. 1. januar 2009  106.762 69.344 0 2.171 178.277
Totalindkomst for regnskabsåret  0 0 0 -16.588 -16.588
Aktiebaseret vederlæggelse  0 0 0 893 893

Egenkapital pr. 31.12.2009  106.762 69.344 0 -13.524 162.582

Der er ikke foreslået udbytte i 2009
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Beløb i DKK 1.000     2009 2008
   
Resultat af primær drift     -18.364 -4.536
Af- og nedskrivninger     10.986 1.386
Ikke monetære transaktioner     -381 -1.150
Ændring i driftskapital     656 1.084
Pengestrømme vedrørende primær drift     -7.102 -3.216
   
Modtagne fi nansielle indtægter     2.011 2.120
Betalte fi nansielle omkostninger     -58 -91
Betalt selskabsskat     0 0
Pengestrøm fra driftsaktivitet     -5.149 -1.186
  

Pengestrøm fra investeringsaktivitet   

Efterforskning og evaluering     -28.867 -31.131
Heraf fi nansieret af partnere     11.017 3.242
Køb af materielle anlægsaktiver     -829 -1.795
Salg af materielle anlægsaktiver     0 30

Pengestrøm fra investeringsaktivitet     -18.679 -29.655

Pengestrøm fra fi nansieringsaktivitet   
Provenu fra aktieudstedelse     0 95.195

Pengestrøm fra fi nansieringsaktivitet     0 95.195

   
Ændring i likvide midler     -23.829 64.354
   
Likvider pr. 01. januar     69.141 4.788

Likvider pr. 31. december     45.313 69.142
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NOTEOVERSIGT

Note 1 Anvendt Regnskabspraksis
Note 2 Regnskabsmæssige vurderinger og skøn
Note 3 Segmentoplysninger
Note 4 Nettoomsætning
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1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt
Årsrapporten for NunaMinerals A/S for 2009 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplys-
ningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. Nasdaq OMX Copenhagen A/S´ oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder og IFRS-be-
kendtgørelsen udstedt i henhold til den Grønlandske årsregnskabslov. NunaMinerals A/S er et aktieselskab med hjemsted i Grønland.

Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB).

Årsrapporten afl ægges i danske kroner afrundet til nærmeste 1.000 kr. (tDKK), som er funktionel og præsentationsvaluta for selskabets aktiviteter.

Årsrapporten afl ægges på basis af historiske kostpriser.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til IFRS
Årsrapporten for 2009 er den første årsrapport, der afl ægges i overensstemmelse med IFRS.

Ved overgangen til IFRS er anvendt IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. Ifølge denne er åbningsbalancen pr. 1. januar 2008 og sammenligningstal for 2008 udarbej-
det i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december 2009. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2008 er udarbejdet, som om 
disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt.

Hovedreglen for regnskabsmæssig behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis er, at årsrapporten i ændringsåret skal afl ægges med tilbagevirkende kraft, som 
havde virksomheden altid anvendt den nye regnskabspraksis, herunder tilpasning af sammenligningstal. Ved overgang til regnskabsafl æggelse efter IFRS er der imidlertid 
i IFRS 1 givet en række både obligatoriske og valgfrie undtagelser til den hovedregel. Selskabet har ikke valgt eller fundet grundlag for anvendelse af disse undtagelser. 
Der er endvidere ikke foretaget revurdering af regnskabsmæssige skøn foretaget i tidligere år.

Overgangen til afl æggelse af årsregnskab efter IFRS har gjort det nødvendigt at ændre den anvendte regnskabspraksis med hensyn til indregning og måling af aktieba-
seret vederlæggelse. I henhold til IFRS skal aktiebaseret vederlæggelse, som afregnes ved udstedelse af nye aktier, og som derfor klassifi ceres som egenkapitalordninger 
indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen over optjeningsperioden. I henhold til den hidtil anvendte regnskabspraksis blev sådanne ordninger ikke indregnet i 
resultatopgørelsen. Egenkapitalen påvirkes ikke af ændringen.

Ud over ændringer vedrørende indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse er præsentation og klassifi kation af regnskabsposter ændret for følgende områ-
der:
• Nettoindtægter fra projektsalg er reklassifi ceret til andre driftsindtægter
• Reserve for egne aktier på egenkapitalen er reklassifi ceret til overført resultat på egenkapitalen
• Visse varebeholdninger er reklassifi ceret til kortfristede investeringsaktiver

Den beløbsmæssige effekt er ændringerne i anvendt regnskabspraksis som følge af overgangen til regnskabsafl æggelse efter IFRS kan specifi ceres således:

    Resultat-
  Egenkapital Egenkapital opgørelse
  01.01.08 31.12.08 2008
  tDKK tDKK tDKK
   
Beløb i henhold til årsrapport for 2008 84.957 178.277 -1.876
   
Effekt af overgang til regnskabsafl æggelse efter IFRS:   
 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse 0 0 -751
 Ændringernes effekt på udskudt skat 0 0 0
Beløb opgjort efter bestemmelserne i IFRS 84.957 178.277 -2.627
   
De beløbsmæssige konsekvenser af den ændrede regnskabspraksis er nærmere beskrevet i note 28.

Der er herudover foretaget sproglige korrektioner af årsrapporten, samt indarbejdet yderligere noteoplysninger i overensstemmelse med kravene i IFRS.

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft
På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indar-
bejdet i årsrapporten.

Det er ledelsens vurdering at ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag, vil få nogen konkret betydning, eller at en mulig påvirkning på årsrapporten vil være 
uvæsentlig.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i anden valuta end virksomhedens funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre mo-
netære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktions-
dagen og henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som fi nansielle poster. Materielle og immaterielle aktiver og andre ikke-mone-
tære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs.

Afl edte fi nansielle instrumenter
Afl edte fi nansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på afregningsdatoen. Direkte henførbare omkostninger, der er forbundet med købet eller ud-
stedelsen af det enkelte fi nansielle instrument (transaktionsomkostninger) tillægges dagsværdien ved første indregning, medmindre det fi nansielle aktiv eller den fi nan-
sielle forpligtelse måles til dagsværdi med indregning af dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen.

Efter første indregning måles de afl edte fi nansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. Positive og negative dagsværdier af afl edte fi nansielle instrumenter 
indgår i henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.
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Ændringer i dagsværdien af afl edte fi nansielle instrumenter, der er klassifi ceret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en 
indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afl edte fi nansielle instrumenter, der er klassifi ceret som og opfylder betingelserne for effektiv sikring af fremtidige transaktioner, indregnes 
direkte på egenkapitalen. Den ineffektive del indregnes straks i resultatopgørelsen. Når de sikrede transaktioner gennemføres, indregnes de akkumulerede ændringer 
som en del af kostprisen for de pågældende transaktioner.

Afl edte fi nansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, anses for handelsbeholdninger og måles til dagsværdi med 
løbende indregning af dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen under fi nansielle poster.

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

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og for-
pligtelser, bortset fra udskudt skat på midlertidige forskelle, der er opstået ved enten første indregning af goodwill eller ved første indregning af en transaktion, der ikke 
er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige resultat 
eller den skattepligtige indkomst.

Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse.

Udskudt skat måles ved at anvende de skattesatser og skatteregler, der enten baserer sig på vedtagne eller i realiteten vedtagne love på balancedagen eller forventes at 
gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser eller skatteregler indregnes i resultatop-
gørelsen, medmindre den udskudte skat kan henføres til transaktioner, der tidligere er indregnet direkte på egenkapitalen. I sidstnævnte tilfælde indregnes ændringen 
ligeledes direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne 
realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidig positive skattepligtige indkomster. Det vurderes 
på hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Konsulentydelser indregnes som nettoomsætning, i takt med 
at ydelserne udføres. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immate-
rielle langfristede aktiver, hvis salgsprisen for aktiverne overstiger den oprindelige kostpris for aktivet.

Ved løbende salg af ideelle andele i et efterforsknings- og evalueringsprojekt, der effektueres ved en samarbejdspartners betaling af afholdte efterforsknings- og evalue-
ringsomkostninger over en aftalt periode, indregnes under andre driftsindtægter en forholdsmæssig avance på den del af salget, der er gennemført i regnskabsåret.

Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger
Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger opført under aktiver indregnes medgåede direkte og indirekte omkostninger ved efterforsknings- og evalue-
ringsaktiviteter. Omkostningerne allokeres til de enkelte projekter, og er specifi ceret i note 3.

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til projekterne omfatter omkostninger til erhvervelse af rettigheder, diamantboringer, analyser, leje af udstyr, feltarbejde, løn i forbindelse med feltarbejde, 
geofysik, konsulenter, rapportudarbejdelse, transport og fragt samt til rapportudarbejdelse.

Andre eksterne omkostninger omfatter endvidere omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger og aktiebaseret vederlæggelse
Personaleomkostninger omfatter lønninger, gager og bonusser, sociale omkostninger, pensioner, samt beregnede omkostninger forbundet med aktiebaseret vederlæg-
gelse, som indregnes i resultatopgørelsen.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor ledende medarbejdere alene kan vælge at tegne aktier i selskabet (egenkapitalordninger), måles til egenkapitalinstrumen-
ternes dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over den periode, hvor medarbejderne opnår ret til at tegne 
aktierne. Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen.

Dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne opgøres ved at anvende Black Scholes-modellen med de parametre, som er angivet i note 25.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede kursgevinster og kurstab på værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed 
valuta.

Renteindtægter og renteomkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats.

Låneomkostninger, der direkte kan henføres til efterforsknings- og evalueringsprojekter, tillægges kostprisen på de omfattede projekter indtil det tidspunkt, hvor pro-
jektet er færdigt og den kommercielle udnyttelse kan påbegyndes. Såfremt der ikke er optaget et lån direkte til fi nansiering af et efterforsknings- og evalueringsprojekt 
beregnes låneomkostningerne på grundlag af en gennemsnitlig rente for selskabets lån bortset fra lån, der er optaget til anskaffelse af specifi kke aktiver.
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Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger omfatter omkostninger til efterforsknings- og evalueringsprojekter. Omkostninger til efterforsknings- og eva-
lueringsprojekter indregnes som immaterielle anlægsaktiver fra og med det tidspunkt, hvor NunaMinerals har erhvervet rettighederne til efterforskning efter mineraler 
i et specifi kt område. 

Efterforsknings- og evalueringsprojekter måles ved første indregning til kostpris. 

Kostprisen for mineralprojekter omfatter omkostninger i forbindelse med efterforskning efter og evaluering af mineralressourcer og som vedrører søgning efter mine-
ralressourcer samt vurdering af den tekniske gennemførlighed og kommercielle levedygtighed ved udvinding af disse mineralressourcer.

Følgende omkostninger kan ikke indregnes som efterforsknings- og evalueringsprojekter:
• Omkostninger afholdt før rettighederne til efterforskning efter og evaluering af mineralprojekter i et specifi kt område er erhvervet
• Omkostninger afholdt efter at den tekniske gennemførlighed og kommercielle levedygtighed ved udvinding af mineralressourcer er dokumenteret

Følgende omkostninger kan indregnes (listen er ikke udtømmende):
• Omkostninger til erhvervelse af rettigheder
• Topografi ske, geologiske, geokemiske og geofysiske studier
• Efterforskningsboringer 
• Grøftgravning
• Prøvetagning
• Aktiviteter i forbindelse med evaluering af den tekniske gennemførlighed og kommercielle levedygtighed ved udvinding af mineralressourcer

Omkostningerne indregnes i kostprisen fra det tidspunkt, hvor efterforsknings- og evalueringsprojektet første gang opfylder kriterierne for indregning som et aktiv. Om-
kostninger afholdt før dette tidspunkt indregnes i resultatopgørelsen.

Efter første indregning måles efterforsknings- og evalueringsprojekterne fortsat til kostpris. Der foretages nedskrivningstest ved indikationer på værdiforringelse.

Når den tekniske gennemførlighed og kommercielle levedygtighed ved udvinding af en mineraler kan påvises, testes projektet for værdiforringelse og eventuel værdifor-
ringelse indregnes i resultatopgørelsen. Den resterende værdi af projektet reklassifi ceres til færdige evalueringsprojekter, og afskrives over den forventede brugstid. 

Efterforsknings- og evalueringsprojekter og færdige evalueringsprojekter nedskrives til eventuel genindvindingsværdi, jf. afsnittet om nedskrivning nedenfor. 

Efterforsknings- og evalueringsprojekter der gennemføres i partnerskaber, uden der er etableret egentlige joint ventures, indregnes som efterforsknings- og evaluerings-
projekter i overensstemmelse med ovenstående. Projekterne indregnes med NunaMinerals ideelle andele af projektets afholdte omkostninger, jf. afsnittet ”Kapitalandele 
i associerede virksomheder, joint venture virksomheder og fælles kontrollerede aktiver”.

Materielle aktiver
Materielle aktiver 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 aktivets kostpris fratrukket restværdien. Restværdien er det forventede beløb, som vil kunne opnås ved salg af aktivet i dag efter fradrag af 
salgsomkostninger, hvis aktivet allerede havde den alder og var i den stand, som aktivet forventes at være i efter afsluttet brugstid. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles 
i mindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.
 Byggemodning og fundament 50 år
 Bygning klimaskærm 50 år
 Bygning indvendig beboelsesdel 35 år
 Bygning indvendig kontordel 25 år
 Bygning indvendig lagerdel 50 år
 Inventar 5 år
 Arbejdskøretøj 5 år
 Direktørbil 10 år
 Større feltudstyr og Camps 5 år
 Kortmateriale fysisk og elektronisk 10 år
 PC´ere og software 0 år
 Servere og kontormaskiner  2 år
 Driftsmateriel og mindre maskiner 3 år
 Større maskiner 5 år
 Produktionsanlæg 10 år

Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. afsnittet om nedskrivning nedenfor.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjenesten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det om-
fang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver
De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider, samt efterforsknings- og evalueringsprojekter gennemgås på 
balancedagen for at fastsætte, om der er indikationer på værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, opgøres aktivets genindvindingsværdi for at fastslå behovet for even-
tuel nedskrivning og omfanget heraf.
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For immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstider opgøres genindvindingsværdien årligt, uanset om der er konstateret indikationer på værdiforringelse. For efter-
forsknings- og evalueringsprojekter, hvor den tekniske gennemførlighed og kommercielle levedygtighed af udvinding af en mineraler kan påvises, testes projektet for 
værdiforringelse inden projektet reklassifi ceres til færdige evalueringsprojekter. Efterforsknings- og evalueringsprojekter vurderes løbende for nedskrivninger, hvis der er 
indikationer for værdiforringelse.

Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, opgøres genindvindingsværdien for den mindste pengestrømfrembringende enhed, som ak-
tivet indgår i.

Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af aktivets henholdsvis den pengestrømsfrembringende enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger 
og kapitalværdien. Dagsværdien baseret på eksterne vurderinger med fradrag af forventede salgsomkostninger til at realisere efterforsknings- og evalueringsprojekter-
ne. Når kapitalværdien opgøres, tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi ved at anvende en diskonteringssats, der afspejler dels aktuelle 
markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge og dels de særlige risici, der er tilknyttet henholdsvis aktivet og den pengestrømsfrembringende enhed, og som 
der ikke er reguleret for i de skønnede fremtidige pengestrømme.

Hvis henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæs-
sige værdi til genindvindingsværdien.

Nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Ved eventuelle efterfølgende tilbageførsler af nedskrivninger som følge af ændringer i forudsætninger for den opgjorte 
genindvindingsværdi forhøjes henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi til den korrigerede genindvindingsværdi, dog 
maksimalt til den regnskabsmæssige værdi, som aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed ville have haft, hvis nedskrivning ikke var foretaget.

Kapitalandele i associerede virksomheder, joint venture virksomheder og fælles kontrollerede aktiver
Virksomheder hvorigennem selskabet har indgået en aftale om fælles ledelse, og ikke på anden måde har bestemmende indfl ydelse, betragtes som joint venture virk-
somheder.

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint venture virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at ka-
pitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter selskabets regnskabspraksis, med henholdsvis fra-
drag og tillæg af forholdsmæssige interne fortjenester og tab, og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill. 

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter skat elimineret for urealiserede forholdsmæssige interne fortjenester og tab og med 
fradrag af eventuel nedskrivning på goodwill.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi 
overstiger kostprisen.

Øvrige kapitalandele
Kapitalandele i virksomheder, hvor der ikke eksisterer en bestemmende eller betydelig indfl ydelse, kategoriseres som aktiver disponible for salg. Kapitalandelene måles 
til dagsværdi og ændringer af dagsværdien indregnes i anden totalindkomst. Egenkapitalandele, der ikke handles på et aktivt marked, og hvor dagsværdien ikke kan 
opgøres pålideligt, måles til kostpris.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser samt andre tilgodehavender. Tilgodehavender indgår i kategorien udlån og tilgodehavender, der er 
fi nansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked og som ikke er afl edte fi nansielle instrumenter.

Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskriv-
ninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på såvel individuelt niveau som på porteføljeniveau ved anvendelse af en hensættelseskonto.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kost-
pris.

Investeringsaktiver
Investeringsaktiver vedrører ædelmetalbeholdninger, som måles til kostpris.

Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Egne aktier
Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Andre fi nansielle forpligtelser
Andre fi nansielle forpligtelser omfatter bankgæld, leverandørgæld og anden gæld til offentlige myndigheder mv.

Andre fi nansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles forpligtelserne til amorti-
seret kostpris ved at anvende den effektive rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en fi nan-
siel omkostning over låneperioden.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og fi nansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer 
i driftskapital samt betalte fi nansielle indtægter, fi nansielle omkostninger og selskabsskat.
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Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og fi nansielle aktiver samt køb, udvikling, 
forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle aktiver. Endvidere indregnes pengestrømme vedrørende fi nansielt leasede aktiver i form af betalte leasingydelser.

Pengestrømme vedrørende fi nansieringsaktiviteter omfatter ændringer i selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse og indfrielse af lån, 
afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt udbetaling af udbytte.

Pengestrømme i anden valuta end den funktionelle valuta indregnes i pengestrømsopgørelsen ved at anvende gennemsnitlige valutakurser for månederne, medmindre 
disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser for de enkelte dage.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko fratrukket eventuelle kassekreditter, der indgår som en integreret del af 
likviditetsstyringen.

SEGMENTOPLYSNINGER
Segmentoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets anvendte regnskabspraksis og følger den interne ledelsesrapportering.

Segmentindtægter og segmentomkostninger samt segmentaktiver og segmentforpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, og de 
poster, der kan allokeres til det enkelte segment på et pålideligt grundlag. Ikke-fordelte poster omfatter primært aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostnin-
ger vedrørende selskabets administrative funktioner. 

2 REGNSKABSMÆSSIGE VURDERINGER OG SKØN

SKØN
Opgørelsen af regnskabsmæssige aktiver og forpligtelser kræver, at der udøves et skøn baseret på de seneste tilgængelige oplysninger samt forventninger til fremtiden. 
De udøvede skøn og forudsætninger baseres på ledelsens historiske erfaringer, og er i dens karakter usikre med hensyn til tidspunkter for, hvornår begivenheder ind-
træffer og af størrelsen af den økonomiske påvirkning. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund 
for skønnet, eller på grund af supplerende informationer, erfaringer eller efterfølgende begivenheder.

I årsregnskabet for 2009 er særligt følgende forudsætninger og usikkerheder væsentlige af bemærke:

Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger
Efterforsknings- og evalueringsomkostninger aktiveres efter et ”successfull effort-princip”, hvor ledelsen løbende vurderer, at de opnåede resultater på længere sigt vil 
bidrage til en positiv fremtidig indtjening. Aktivering af efterforsknings- og evalueringsaktiviteter foretages kun på eneretslicenser, hvor det skønnes sandsynligt enten 
ved egne ressourcer eller i samarbejde med eksterne partnere at der kan skabes positive resultater på sigt.

Værdiforringelsestest af efterforsknings- og evalueringsaktiver er forbundet med væsentlige usikkerheder, da det er vanskeligt med stor sikkerhed, at fastlægge frem-
tidige pengestrømme fra efterforsknings- og evalueringsaktiverne. Selskabets vurdering af værdiforringelse baseres dels på eksterne vurderinger, der foretages hvert 
år ved regnskabsafl æggelsen, og dels ved egen vurderingsmodel, der inddrager risici i relation til udløb af opnåede rettigheder til efterforskning, omfanget af budget-
terede efterforsknings- og evalueringsomkostninger i de kommende år, mængderne af kommercielle ressourcer i foretagne prøver, og en samlet vurdering af sandsyn-
ligheden for et helt eller delvist salg af projektet.

Der er i 2009 foretaget nedskrivning af aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger for tDKK 9.448 (2008: tDKK. 0) som beskrevet i note 3.

Der er ikke tilbageført nedskrivninger i 2008 eller 2009.

Udskudte skatteaktiver
Udskudte skatteaktiver kan henføres til skattemæssige underskud samt midlertidige forskelle på anlægsaktiver, og disse indregnes i balancen i det omfang, de kan mod-
regnes i udskudte skatteforpligtelser. Derudover indregnes udskudte skatteaktiver som et aktiv i balancen, hvis ledelsen vurderer, at skatteaktivet kan udnyttes inden for 
en rimelig tidshorisont på ikke over fem år.

Ledelsen foretager årligt en vurdering af fremtidige betalbare skatter, der kan udlignes i tidligere års skatteaktiver.

Der er i 2009 og i 2008 ikke aktiveret udskudte skatteaktiver, idet selskabet har haft årlige skattemæssige underskud.

Efterforskningsforpligtelser
Selskabet tildeles eneretslicenser i Grønland på betingelse af, at selskabet betaler et engangsbeløb og påtager sig fremadrettet en årlig forpligtelse på efterforskning af 
det givne område. Eneretslicenser gives for en femårig periode, hvorefter der er mulighed for toårige forlængelser i op til tre perioder.

De årlige forpligtelser til efterforskning kaldet arbejdsforpligtelser kan påvirkes af selskabet ved at reducere efterforskningsarealet og dermed reducere efterforsknings-
forpligtelsen. Hvis selskabet har anvendt større eller mindre beløb en påkrævet, da kan dette over- eller underskud fremføres i op til tre år.

Selskabet har generelt anvendt fl ere omkostninger end påkrævet, hvorfor der efter ledelsens opfattelse ikke er en forpligtelse til yderligere efterforskning, hvorfor der 
ikke er indregnet forpligtelser i balancen hertil.

Oprydningsforpligtelse
Selskabet har en oprydningsforpligtelse på de arealer, hvor der foretages mineralefterforskning. Selskabet foretager løbende oprydning og indberetter, hvordan opryd-
ning er foretaget. Selskabets aktiviteter har ikke indtil videre medført væsentlige omkostninger til oprydning af efterforskningsarealer. Det er derfor ledelsens opfattelse, 
at selskabet ikke har en oprydningsforpligtelse pr. balancedagen, der skal indregnes under hensatte forpligtelser i balancen.

Warrants
Selskabet har indgået en aktiebaseret afl ønningsordning, hvor selskabets direktion og ledende medarbejdere optjener ret til aktietegningsoptioner ved opfyldelse af 
visse aftalte kriterier, jf. omtalen af ordningen i note 25. På tidspunktet for ordningens tildeling opgøres ordningens dagsværdi, som indregnes i resultatopgørelsen over 
optjeningsperioden baseret på et skøn over det antal aktietegningsoptioner, der forventes optjent. Dagsværdien opgøres ved anvendelse af Black Scholes-modellen, der 
kræver fastsættelse af en række forudsætninger, herunder volatilitet på selskabets aktie, periode til udnyttelse, udbytterate og den risikofrie rente.
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VURDERINGER
Ved anvendelsen af den i note 1 beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende væsentlige regnskabsmæssige vurderinger, der har haft betydelig indfl y-
delse på årsregnskabet.

Samarbejdsaftaler
NunaMinerals søger løbende efter samarbejdspartnere med henblik på videreførelse af igangværende efterforskning i områder hvor selskabet har opnået eneretslicens. 
Samarbejdsaftalerne er ofte udformet således, at parterne helt eller delvist betaler efterforsknings- og evalueringsomkostninger i en periode mod til gengæld at erhverve 
en andel af projektet. Sådanne aftaler kaldes ofte earn-out eller farm-out set fra sælgers side og earn-in eller farm-in set fra købers side.

Når der indgås samarbejdsaftaler med partnere foretages der en vurdering af aftalens indhold med henblik på fastsættelse af den regnskabsmæssige behandling. I den-
ne forbindelse foretages der en vurdering af det mest sandsynlige forløb af samarbejde og om betingelserne for indregning af et salg er opfyldt, idet en sådan aftale 
typisk giver samarbejdspartneren en række valgmuligheder under kontraktens forløb. Typisk forventes det, at samarbejdspartneren mod at betale efterforsknings- og 
evalueringsomkostninger for et aftalt beløb over en periode løbende erhverver ret til det pågældende projekt, hvorefter der vil blive etableret et joint venture.

En samarbejdspartners betaling for afholdte efterforsknings- og evalueringsomkostninger indregnes som salg af en ideel andel af det pågældende projekt. En eventuel 
avance ved et sådant salg indregnes i totalindkomstopgørelsen under Andre driftsindtægter.

En partneraftale vil altid tage stilling til hvem der skal være operatør og dermed stå for udførelsen af efterforskningen. Som udgangspunkt vil den part som har majori-
tetsandelen i projektet have retten til at udpege operatøren herunder bestemme, at det er majoritetsejeren som skal være operatør. I de tilfælde, hvor NunaMinerals er 
operatør på en partnerprojekt indregnes en eventuel fortjeneste fra operatørskabet i totalindkomstopgørelsen under Andre driftsindtægter.

3 SEGMENTOPLYSNINGER

Segmenteringen følger selskabets interne rapportering. Der er tale om en geologisk segmentering i en kombination af en geografi sk og en commodity betragtning. Den 
anvendte regnskabspraksis ved opgørelse af segmentoplysningerne er den samme som selskabets regnskabspraksis.

 2009 Nuuk Gold Nanortalik Thule Iron Nickel Belt Greenland REE & Other Prospec- Total Adminis- Total
 Province Gold  Province  Platinum Diamonds  ting Project tration
  Province   Procet      
Omsætning  0 0 0 0 0  0  0 0 0 -914 -914
Andre driftsindtægter  -1.526  0  0  0  252  0  0  0  -1.274  -1.137  -2.412
Afskrivninger  123  44  10  0  2  2  16  494  690 848  1.539 
Nedskrivninger  1.522  2.915  0 0 3.672  0  1.339  0 9.448  0  9.448
Resultat  -10  2.915  0  0  4.114  0 1.632  1.393  10.043  6.545  16.588 
Tilgang segmentaktiver 11.190 8.801 254 325 5.680 953 1.664 0 28.867 0 28.867 
Segmentaktiver 31. december  54.930 14.018 1.870 5.770 8.835 2.020 8.011 0 95.453 0 95.453

2008 Nuuk Gold Nanortalik Thule Iron Nickel Belt Greenland REE & Other Prospec- Total Adminis- Total
 Province Gold  Province  Platinum Diamonds  ting Project tration
  Province   Procet      
Omsætning  0 0 0 0 0  0  0 -51 -51 -2.939 -2.990
Andre driftsindtægter  0 0 0 0 -1.900 0 0 0 -1.900 -1.048 -2.948
Afskrivninger  139  0 2 0 7 1 10 403 561 855 1.416 
Nedskrivninger  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat  -736 -225 0 -120 -2.342 0 -283 1.932 -1.774 4.401 2.627 
Tilgang segmentaktiver 16.593 3.233 1.583 1.270 3.596 283 4.573 0 31.131 0 31.131 
Segmentaktiver 31. december  52.993 8.131 1.617 5.444 8.838 1.067 7.686 0 85.776 0 85.776

”Nuuk Gold Province” dækker et område omkring Grønlands hovedstad Nuuk som er prospektivt for guld og omfatter eneretslicenserne 2007-59 Storø, 2008-37 Iga-
soq, 2009-37 Qassersuaq og 2001-38 Isua.

”Nanortalik Gold Province” dækker Sydgrønland som er prospektivt for såvel guld i fast fjeld som i fl odafl ejringer og omfatter eneretslicenserne 2006-10 Vagar samt 
2007-12 Hugin bortset fra prospektet Stendalen Gabro.

”Thule Iron Province” dækker områder i Nordvestgrønland som er prospektivt for Jern og omfatter eneretslicenserne 2007-53 Minturn, 2009-03 Thule samt licensan-
søgningen 2010-44 Inglefi eld Land.

”Ammassalik Nickel Belt” dækker forlængelsen af Trans Hudson-Thorngate nikkelbæltet i Canada og dækker et bælte tværs over Grønland fra Kangerlussuaq til Am-
massalik og omfatter eneretslicenserne 2007-13 Giesecke, 2007-49 Ammassalik, 2010-43 Kitak samt prospektet Stendalen Gabro som er en del af eneretslicensen 
2007-12 Hugin.

”Greenland Platinum Project” dækker områder mellem Nuuk og Maniitsoq som er prospektivt for platinmetaller og omfatter eneretslicenserne 2010-37 Fiskefjord, 2009-
22 Oqummiaq samt den nu opgivne eneretslicens 2009-38 Qapiarfi k.

”REE & Diamonds” dækker fl ere områder som er prospektive for diamanter og sjældne jordartselementer både nord og syd for Nuuk og omfatter eneretslicenserne 
2007-51 Maniitsoq, den nu opgivne eneretslicens 2007-10 Kang East samt licensansøgningerne Qaamasoq og Tikiusaaq.

”Other” omfatter eneretslicenserne 2010-41 Ymer Ø prospektivt for Tungsten, 2010-36 Paamiut prospektivt for Guld og licensansøgningen Sermilik prospektivt for 
guld.

”Prospecting” omfatter selskabets aktiviteter uden for eneretslicenserne herunder grundforskning.

”Administration” omfatter selskabets aktiviteter til back offi ce, herunder administrationslønninger, bestyrelsesomkostninger, markedsføring, børsrelaterede udgifter 
samt indtægterne fra selskabets udlejningsaktiviteter.
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4 NETTOOMSÆTNING 

     2009 2008
Husleje     856 882
Konsulentydelser     58 2.108
     914 2.990

5 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

     2009 2008
Avance som følge af partneraftaler     1.274 1.900
Øvrige     1.137 1.048
     2.412 2.948

6 PERSONALEOMKOSTNINGER

     2009 2008
Gager og lønninger     11.912 10.558
Bidragsbaserede pensionsordninger     0 0
Andre omkostninger til social sikring     274 136
Aktiebaseret vederlæggelse     893 751
     13.080 11.445

Antal årsværk     18,7 16,3

Direktion er vederlagt således:
Gage og kortsigtede bonusser     1.551 1.486
Langsigtet bonus     302 285
Bidragsbaserede pensioner     0 0
Aktiebaseret vederlæggelse     438 213
     2.291 1.984

Bestyrelsen er vederlagt således:
Bestyrelseshonorar     700 600
   
Såfremt Direktøren fortsat er ansat i Selskabet den 31. december 2011, vil Direktøren ved en fratrædelse være berettiget til en særlig fra-
trædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders bruttoløn.

Den aktiebaserede vederlæggelse er den teoretiske værdi af de tildelte warrants beregnet på tildelingstidspunktet jf. note 25.

7 AF OG NEDSKRIVNINGER

     2009 2008
Afskrivninger på bygninger     531 531
Afskrivninger på andre anlæg, driftsmateriel og inventar     1.007 855
Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver     9.448 0
     10.986 1.386

8 ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER

     2009 2008
Renter af indestående i pengeinstitutter     1.990 2.120
Øvrige     21 0
     2.011 2.120
 
Andre fi nansielle indtægter hidrører udelukkende fra fi nansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi gennem resultat.

9 ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER

     2009 2008
Diverse     58 91
     58 91

Andre fi nansielle omkostninger vedrører hovedsageligt gebyrer og provisioner hidrørende fra fi nansielle forpligtelser der ikke indregnes til 
dagsværdi gennem resultatet.

Selskabet har ikke indregnet fi nansieringsomkostninger i kostpris for immaterielle og materielle aktiver i 2008 og 2009.
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10 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

     2009 2008
Aktuel skat af årets resultat     0 0
Aktuel skat vedrørende tidligere år     0 0
Ændring i udskudt skat     0 0
     0 0

Skat af årets resultat forklares således:
Resultat før skat     -16.588 -2.627

Skat beregnet på baggrund af en selskabsskattesats på 30%     -4.976 -788
Skattemæssig værdi af resultat af associerede virksomheder     53 36
Skattemæssig værdi af udgiftsført aktieløn     268 225
Ikke indregnet skatteaktiv     4.655 527
     0 0

11 INDTJENING PR. AKTIE

      2009 2008
Resultat pr. aktie (kr.)     -15,56 -2,79
Udvandet resultat pr. aktie      -15,56 -2,79

Resultat pr. aktie er beregnet på grundlag af følgende beløb:   

Resultat anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie:     -16.588 -2.627

Gennemsnitligt antal aktier (stk.)     1.067.616 942.482
Gennemsnitligt antal egne aktier (stk.)     1.380 1.380

Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.)     1.066.236 941.102
Udestående warrants gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.)     0 0
Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.), udvandet     1.066.236 941.102

Der henvises til note 25 for beskrivelse af udestående warrants. De pågældende warrants har ikke haft en udvandingseffekt på indtjening 
i 2008 og 2009, og er derfor ikke medtaget i beregningerne af indtjening pr. aktie. Warrantprogrammet har dog en potentiel udvandings-
effekt på fremtidig indtjening.

12 IMMATERIELLE AKTIVER

 2009 Total
 
Kostpris 1. januar  85.776
Efterforskning og evaluering 30.737
Heraf udgiftsført i resultatopgørelsen 1.870
Bruttotilgang  28.867
Afgang som følge af partneraftaler  -9.743
Nettotilgang 19.124
Kostpris 31. december  104.900

Nedskrivninger pr. 1. januar  0
Nedskrivninger  -9.448
Nedskrivninger pr. 31. december -9.448 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 95.453 

Selskabet får hvert år udarbejdet en ekstern valuering af Selskabets efterforsknings- og evalueringsprojekter. Værdifastsættelsen heri er 
salgsværdien af projekterne i et uforceret kontantsalg. Vurderingen er fortaget af SLR Consulting Ltd. Værdien af den samlede portefølje 
udgør i henhold hertil 106.929 tDKK pr. 31. december 2009 mod 98.830 tDKK pr. 31. december 2008. Den eksterne valuering indgår som 
et element i opgørelse af dagsværdierne af efterforsknings- og evalueringsprojekterne i selskabets vurdering af nedskrivninger.

Der er i 2009 foretaget nedskrivninger som følge af opgivelse af eneretslicenserne Qapiarfi k og Kang-East. 

Der er i 2009 desuden foretaget nedskrivning som følge af, at den aktiverede værdi af de 4 licenser som indgår i partneraftalen med Nuuk-
fjord Gold Mines Ltd. overstiger den beregnede værdi i henhold til aftalen.

Endvidere er der foretaget nedskrivning på de immaterielle aktiver, hvor der i henhold til Selskabets nedskrivningstest var værdiforringelse.

2008 Total
 
Kostpris 1. januar  55.986
Efterforskning og evaluering 31.257
Heraf udgiftsført i resultatopgørelsen 126
Bruttotilgang  31.131
Afgang som følge af partneraftaler  -3.589
Nettotilgang 29.790
Kostpris 31. december  85.776

Nedskrivninger pr. 1. januar  0
Nedskrivninger  0
Nedskrivninger pr. 31. december 0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 85.776 
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13 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

   
              Grunde og bygninger               Andre anlæg m.v.
     
   2009 2008 2009 2008
Kostpris pr. 1.januar   20.999 20.999 5.786 4.020
Årets Tilgang   0 0 829 1.795
Årets Afgang   0 0 -228 -30
Kostpris pr. 31. december   20.999 20.999 6.387 5.786

Af- og nedskrivninger pr. 1 januar   -776 -245 -2.657 -1.802
Årets afskrivninger   -531 -531 -1.007 -855
Afskrivninger på afhændede aktiver   0 0 228 0
Af- og nedskrivninger pr. 31. december   -1.307 -776 -3.437 -6.657

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december   19.692 20.223 2.950 3.128

Materielle anlægsaktiver anvendes udelukkende til efterforsknings- og evalueringsaktiviteter og back offi ce.

14 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

     2009 2008
Kostpris pr. 1. januar     2.000 2.000
Årets tilgang     0 0
Årets afgang     0 0
Kostpris pr. 31. december      2.000 2.000

Reguleringer pr. 1 januar     -121 0
Andel af årets resultat     -177 -121
Afgang     0 0

Reguleringer pr. 31. december     -298 -121
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december     1.702 1.879

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til regnskabsmæssig indre værdi og omfatter virksomheden GreenLAB Greenland A/S, 
hvor NunaMinerals A/S´ ejerandel er 48,78%. Årsrapporten for den associerede virksomhed udviser følgende hovedtal:

     2009 2008
Aktiver i alt     3.664 4.509
Forpligtelser i alt     174 656
Nettoaktiver i alt     3.490 3.853
Andel af nettoaktiverne     1.702 1.879

Nettoomsætning i alt     1.035 1.122
Årets resultat i alt     363 -298
Andel af årets resultat     177 -121

15 ØVRIGE KAPITALANDELE

     2009 2008
Kostpris pr. 1 januar     150 150
Årets tilgang     0 0
Årets afgang     0 0
Kostpris pr. 31 december     150 150

Øvrige kapitalandele udgøres af en 2,2% ejerandel i Ejendomsselskabet Posthuset A/S.

16 TILGODEHAVENDER

     2009 2008
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser     276 1.725
Tilgodehavender hos associerede virksomheder     101 110
Andre tilgodehavender     0 492
     377 2.327

Tilgodehavender er ikke forbundet med særlige kreditrisici og der er ikke indregnet nedskrivninger af disse. Tilgodehavenderne er ikke 
overforfaldne.
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17 LIKVIDE BEHOLDNINGER

     2009 2008
Indestående pengeinstitutter til fri disponering     45.313 69.141

Selskabets likvide beholdninger består af indeståender i danske pengeinstitutter omfattet af bankpakke 1. Der vurderes således ikke at være 
nogen særlig kreditrisiko knyttet til likviderne. Indeståender i pengeinstitutter er variabelt forrentet.

Frie likvider bindes i perioder af op til 6 måneders varighed.

18 AKTIEKAPITAL

     2009 2008
Antal aktier pr. 1 januar     1.067.616 809.101
Kapitalforhøjelse     0 258.515
Antal aktiver pr. 31 december     1.067.616 1.067.616

Selskabet beholdning af egne aktier udgør pr. 31 december 2009 1.380 stk. á DKK 100, svarende til 0,1 % af den samlede selskabskapi-
tal. Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 31. december 2008 1.380 stk. á DKK 100, svarende til 0,1 % af den samlede selskabskapital. 
Der er ikke købt eller solgt egne aktier i 2009.

19 UDSKUDT SKAT

    Indregnet i Indregnet 
   Balance resultatop- på egen- Balance
2009   1/1 gørelsen kapitalen  31/12
Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger   25.733 2.903  28.636
Grunde og bygninger   -233 -59  -292
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   -3.028 -302  -3.330
Øvrige   -90 -86  -176
Fremførbare skattemæssige underskud   -22.382 -2.456  -24.838
   0 0 0 0
2008    
Aktiverede efterforsknings- og evalueringsomkostninger   16.796 8.937  25.733
Grunde og bygninger   -74 -159  -233
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   -2.771 -257  -3.028
Øvrige   0 -90 0 -90
Fremførbare skattemæssige underskud   -13.951 -8.431  -22.382
   0 0 0 0
Udskudt skatteaktiver, der ikke er indregnet i balancen:   
    
     2009 2008
Fremførbare skattemæssige underskud     16.379 13.673
     16.379 13.673

Skatteværdien af underskud, der kan fremføres ubegrænset, som følge af selskabets aktivitet med mineralefterforskning, er ikke indregnet, 
da det ikke er vurderet tilstrækkeligt sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet inden for en overskuelig fremtid.

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen:

Der er ikke udskudte skatteforpligtelser på kapitalandele i associerede virksomheder.
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20 FINANSIELLE RISICI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER

NunaMinerals råder over en kreditfacilitet på 13.000 tDKK med pant i selskabets ubehæftede ejendom. Kreditfaciliteten løber foreløbig 
frem til 1. juli 2011.

Kategorier af fi nansielle instrumenter:     2009 2008
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser     276 1.725
Tilgodehavender hos associerede virksomheder     101 110
Andre tilgodehavender     0 492
Likvide beholdninger     45.313 69.141
Udlån og tilgodehavender i alt     45.690 71.469

Leverandører af varer og tjenesteydelser     1.192 2.570
Anden gæld     2.909 2.951
Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris     4.102 5.521

Der er ingen væsentlige forskelle mellem de regnskabsmæssige værdier og dagsværdierne af ovenstående fi nansielle instrumenter. 

Politik for styring af fi nansielle risici
Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og fi nansiering eksponeret over for en række fi nansielle risici. Selskabet principper for risici 
og styring af risici er godkendt af bestyrelsen og direktionen, og der foretages ingen aktiv spekulation i selskabets risici. Selskabets styren 
retter sig mod kontrol og reduktion af de fi nansielle risici, der følger af selskabets normale drift.

Valutarisici
Selskabet har ingen aktuelle valutarisici, herunder udestående fordringer i udenlandske valutaer pr. 31.12.09 eller 31.12.08. Selskabet fore-
tager visse dele af fakturering og modtager visse dele af omkostningerne i anden udenlandsk valuta, primært CAD, men selskabet vurderer 
ikke, at det er nødvendig med en aktiv sikring af disse fremtidige pengestrømme, da de samlet er uvæsentlige for selskabets pengestrøm-
me og fi nansielle stilling.

De varer og tjenesteydelser som købes i udenlandsk valuta er i altovervejende grad blevet aktiverede, hvorfor en ændring i valutakurserne 
kun vil påvirke resultatet marginat.

Renterisici
Selskabet har som følge af nuværende fi nansierings- og investeringsaktiviteter en risiko i forhold til det normale renteniveau i Grønland som 
i udlandet. Selskabet har ingen bankgæld, hvorfor renterisiciene kan henføres til renteindtægter, der kan varierer med renteniveauet.

Selskabets bankindeståender er placeret på konti med anfordringsvilkår eller aftalekonti med en løbetid på op til 6 måneder. 

Vedrørende selskabets variabelt forrentede likvider og bankgæld ville en stigning i renteniveauet på 1%-point p.a. i forhold til regnskabs-
årets renteniveau have haft en positiv indvirkning på driftsresultatet og egenkapital på tDKK 634 (2008: tDKK 450). Et tilsvarende fald i ren-
teniveauet ville have betydet en tilsvarende negativ indvirkning på årets resultat og egenkapital.

Kreditrisiko
Selskabet har ingen væsentlige kreditrisici, idet fakturering ofte foregår på baggrund af et reguleret aftalegrundlag. Selskabet har ikke i 
2009 og 2008 konstateret tab på tilgodehavender eller fortaget hensættelser hertil.

Likviditetsrisiko
Selskabets gældsforpligtelser består af leverandørgæld, som forfalder til betaling i løbet af 3 måneder, varegæld som forfalder til betaling 
i løbet af 1 måned, tilbageholdte A-skatter som forfalder til betaling i løbet af 20 dage og skyldig feriegodtgørelse forfalder til betaling fra 
1-13 måneder efter balancedagen.

Selskabets likvide beredskab har en nær tilknytning til selskabets forventede udgifter til efterforskning, herunder overholdelse af de ar-
bejdsforpligtelser, som selskabet har indgået ved tegning af eneretslicenser. Selskabet vurderer det nuværende beredskab for tilfredsstil-
lende, men at der på et senere tidspunkt skal indhentes yderligere fi nansieringsmuligheder for at kunne gennemføre planlagte efterforsk-
ningstilladelser.

Kapitalstruktur
Selskabet styring af forholdet mellem egenkapital og gæld er baseret på bestyrelsens principper og vurdering herom. Selskabet tilstræber, 
at have en høj egenfi nansiering henset til markedet for mineralefterforskning. Selskabet har senest i 2008 foretaget aktieemission og fået 
tilført 95.195 tDKK i kapital. Det er ledelsens vurdering, at der også i fremtiden er behov for yderligere kapitalforhøjelser under hensynsta-
gen til selskabets forventninger til investeringer i mineralefterforskning.

21 PANTHÆFTELSER

     2009 2008
  
Panthæftelser B-3679     13.000 13.000

I selskabets ejendom B-3679 er der tinglyst 2 ejerpantebreve på hver 6.500 tDKK.
Pantebrevene ligger til sikkerhed for selskabets kreditfacilitet på 13.000 tDKK.
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22 EVENTUALFORPLIGTELSER

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

For at bevare selskabets eneretslicenser med den størrelse de har ultimo 2009 har selskabet en samlet arbejdsforpligtelse i 2010 på 10.709 
tDKK svarende til en investeringsaktivitet i immaterielle anlægsaktiver på 7.139 tDKK. Overskud og underskud på arbejdsforpligtelsen på 
den enkelte eneretslicens kan efter ansøgning fremføres i 3 år. Ved at opgive en eneretslicens bortfalder arbejdsforpligtelsen for såvel op-
givelsesåret som for efterfølgende år.

23 NÆRSTÅENDE PARTER

Nærstående parter anses som værende direktion og bestyrelse samt disses familiemedlemmer, associerede virksomheder og Grønlands 
Selvstyre.

Udover transaktioner med nærtstående parter som omtalt i note 6 og note 25 har der været nedenstående transaktioner:

GreenLAB Greenland A/S (associeret virksomhed)     2009 2008
Huslejeindtægt     -444 -411
Varekøb     0 642
Regnskabsassistance     -20 -20
Udlån     101 110
Udlån bevægelse     -9 110
Renter     -21 0

Naqitat A/S (fælles ledelse)
Sætning og trykning     195 0

Bestyrelsesformanden i NunaMinerals A/S er tillige bestyrelsesformand i Naqitat A/S

24 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORER

     2009 2008 
Lovpligtig revision af årsregnskabet     440 285
Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed     53 34
Honorar for skatterådgivning     39 17
Honorer for andre ydelser     290 784
     822 1.120
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25 AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE

Bestyrelsen har den 14. august 2008 godkendt et warrantprogram for selskabets direktion og andre nøglemedarbejdere. Warrantprogram-
met skal tjene til inspiration og motivation for de omfattede medarbejdere samt bidrage til fastholdelse af disse med henblik på Selskabets 
fortsatte værdiskabelse.

Vilkårene for warrantprogrammet er fastlagt på baggrund af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsafl ønning vedtaget af Sel-
skabets generalforsamling. I henhold til programmet kan selskabet udstede op til 30.000 warrants, der hver giver ret til tegning af én aktie 
á nominelt kr. 100. Selskabet har pr. 31. december 2009 allokeret 12.000 warrants til selskabets CEO (heraf er 5.386 udstedt) samt 11.049 
til øvrige nøglemedarbejdere (heraf er 6.136 udstedt). Der er således 6.951 warrants som ikke er allokerede pr. 31. december 2009.

Af de allokerede warrants er 1/3 warrants, hvor optjening og tildeling er betinget af fortsat ansættelse (fastholdelseswarrants), mens 2/3 
er warrants, hvor optjening og tildeling er betinget af opnåelse af visse målsætninger for udviklingen af selskabets projekter (resultatwar-
rants).

2008           Fastholdelseswarrants             Resultatswarrents
    vejet  vejet
   antal gennem- antal gennem-
    snitlig  snitlig
    udnyttel-  udnyttel-
    seskurs  seskurs
Udestående 1.januar   0 na 0 na
Tildelt   8.050 437 1.610 437
Annulleret   0 na 0 na
Tegnet   0 na 0 na
Udløbet   0 na 0 na
Udestående 31. december   8.050 239 1.610 437
Udnytbare 31. december   2.684 437 1.610 437

2009           Fastholdelseswarrants             Resultatswarrents
    vejet  vejet
   antal gennem- antal gennem-
    snitlig  snitlig
    udnyttel-  udnyttel-
    seskurs  seskurs
Udestående 1.januar   8.050 239 1.610 437
Tildelt   1.000 184 4.344 202
Annulleret   -267 437 0 na
Tegnet   0 na 0 na
Udløbet   0 na 0 na
Udestående 31. december   8.783 281 5.954 266
Udnytbare 31. december   5.568 306 5.954 266

Antal warrants, der kan udnyttes pr. balancedagen 11.522

For de udestående warrants pr. 31.december 2009 udgør intervallet af udnyttelseskurser DKK 184-437 pr. warrant (31. december 2008: 
DKK 437) og den vejede gennemsnitlige resterende kontraktlige løbetid er 3 år (31. december 2008: 4 år).

I 2009 er der tildelt warrants den 22. december. Den skønnede gennemsnitlige dagsværdi af de tildelte warrants var 134,50 DKK pr. war-
rant.

I 2008 er der tildelt fastholdelseswarrants den 14. august og resultatwarrants den 17. december. Den skønnede gennemsnitlige dagsværdi 
af de tildelte warrant var 99,64 DKK pr. warrant.

De skønnede dagsværdier på tildelingstidspunktet er opgjort ved anvendelse af Black Scholes-modellen.

Værdiansættelsen er baseret på følgende forudsætninger:
     2009 2008
Vejet gennemsnitlig aktiekurs (DKK pr. aktie)     240,0 284,8
Vejet gennemsnitlig udnyttelseskurs (DKK pr. aktie)     194,8 437,0
Forventet volatilitet (%)     76,3 46,0
Risikofri rente (%)     2,0 3,8
Forventet udbytterate (%)     0,0 0,0
Periode til udløb (antal år)     3,0 4,0

Volatilitet er opgjort ud fra den historiske volatilitet på aktiekursen for sammenlignelige virksomheder i 2008, og volatiliteten på selskabets 
egen aktie i 2009.



62

26 EJERFORHOLD

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital eller stemmerettigheder:
Grønlands Selvstyre, Sermersooq,  37,1%
Rudersdal A/S, Rudersdal 19,5%
Professionel Forening Ld Hf, København 17,9%

27 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Der henvises i øvrigt til omtalelsen i ledelsesberetningen side 25 og til de offentliggjorte børsmeddelelser.

28 REGNSKABSMÆSSIG EFFEKT VED OVERGANG TIL IFRS

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE  2008
   Effekt af 
  Hidtidig overgang 
Forklaring Beløb i DKK 1.000 praksis til IFRS IFRS
A Nettoomsætning 8.276 -5.287 2.990
A Aktiverede efterforskningsomkostninger 28.666 2.465 31.131
A Andre driftsindtægter 921 2.027 2.948
A, B Andre eksterne omkostninger -29.745 971 -28.774
B, C Personaleomkostninger -10.518 -927 -11.445
 Afskrivninger og nedskrivninger -1.386 0 -1.386
 Resultat af primær drift -3.786 -751 -4.536
 Resultat af associerede virksomheder -121 0 -121
 Andre fi nansielle indtægter 2.120 0 2.120
 Andre fi nansielle omkostninger -91 0 -91
 Resultat før skat -1.876 -751 -2.627
 Skat af årets resultat 0  0
 Årets resultat -1.876 -751 -2.627

AKTIVER   01.01.08   31.12.08
   Effekt af   Effekt af
  Hidtidig overgang  Hidtidig overgang
Forklaring Beløb i DKK 1.000 praksis til IFRS IFRS praksis til IFRS IFRS
 Aktiverede efterforskningsomkostninger 55.986 0 55.986 85.776 0 85.776
 Immaterielle anlægsaktiver 55.986 0 55.986 85.776 0 85.776
 Grunde og bygninger 20.754 0 20.754 20.223 0 20.223
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.193 0 2.193 3.128 0 3.128
 Materielle anlægsaktiver 22.947 0 22.947 23.351 0 23.351
 Kapitalandele i associerede virksomheder 2.000 0 2.000 1.879 0 1.879
 Øvrige kapitalandele 150 0 150 150 0 150
 Andre langfristede aktiver 2.150 0 2.150 2.029 0 2.029
 Langfristede aktiver i alt 81.083 0 81.083 111.156 0 111.156
 Varebeholdninger 0 0 0 515 0 515
D Andre beholdninger 789 -789 0 658 -658 0
 Varebeholdninger 789 -789 0 1.173 -658 515
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.269 0 1.269 1.725 0 1.725
 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.534 0 1.534 110 0 110
 Andre tilgodehavender 26 0 26 492 0 492
 Periodeafgrænsningsposter 181 0 181 0 0 0
 Tilgodehavender 3.010 0 3.010 2.327 0 2.327
D Investeringsaktiver 0 789 789 0 658 658
 Likvide beholdninger  4.788 0 4.788 69.141 0 69.141
 Kortfristede aktiver i alt 8.587 0 8.587 72.641 0 72.641
 Aktiver i alt 89.670 0 89.670 183.797 0 183.798
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PASSIVER   01.01.08   31.12.08
   Effekt af   Effekt af
  Hidtidig overgang  Hidtidig overgang
Forklaring Beløb i DKK 1.000 praksis til IFRS IFRS praksis til IFRS IFRS
 Aktiekapital 80.910  80.910 106.762 0 106.762
E Egne aktier -566 566 0 -566 566 0
 Overkurs ved emission 0  0 69.343 0 69.343
C, E Overført resultat 4.613 -566 4.047 2.738 -566 2.172
 Egenkapital 84.957  84.957 178.277 0 178.276
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.474  2.474 2.570 0 2.570
 Anden gæld 2.239  2.239 2.951 0 2.951
 Kortfristede gældsforpligtelser 4.713  4.713 5.521 0 5.521
 Gældsforpligtelser i alt 4.713  4.713 5.521 0 5.521
 Passiver i alt 89.670  89.670 183.798  183.797

PENGESTRØMSOPGØRELSE     2008 
      Effekt af 
     Hidtidig overgang 
Forklaring Beløb i DKK 1.000    praksis til IFRS IFRS
A Pengestrømme fra drift    714 -1.900 -1.186
A Pengestrømme fra investeringer    -31.555 1.900 -29.655
 Pengestrømme fra fi nansiering    95.195 0 95.195
 Ændring i likvider    64.354 0 64.354
 Likvider 01. januar 2008    4.788 0 4.788
 Likvider 31. december 2008    69.142 0 69.142

Forklaringer til regnskabsmæssig effekt ved overgang til IFRS
A  Indtægter fra partneraftaler ændres således, at der ikke indregnes en operatøromsætning men i stedet en nettoavance fra henholdsvis operatøraktiviteter 

og forholdsmæssigt salg af ideel ejerandel af det opfattede projekt. Endvidere betyder ændringerne at aktiverede efterforskningsomkostninger forøges med 
de omkostninger som partneren har afholdt på egen andel, således at aktiverede efterforskningsomkostninger udgør bruttotilgangen på aktivet og samti-
dig indgår i opgørelsen af fortjenesten ved operatøraktivitet præsenteret under andre driftsindtægter. Som konsekvens af denne ændring, ændres præsen-
tationen af pengestrømme således at bruttobetaling fra partnerfi nansiering vises under pengestrømme fra fi nansiering mod tidligere at have været opdelt i 
pengestrømme fra drift henholdsvis pengestrømme fra fi nansiering.

B En række mindre betydende poster er blevet reklassifi ceret fra andre eksterne omkostninger til personaleomkostninger i alt 177 tDKK.

C  I henhold til IFRS skal aktiebaseret vederlæggelse, som afregnes ved udstedelse af nye aktier, og som derfor klassifi ceres som egenkapitalordninger, indregnes 
som en omkostning i resultatopgørelsen over indtjeningsperioden. I henhold til den hidtil anvendte regnskabspraksis blev sådanne ordninger ikke indregnet 
i resultatopgørelsen. Egenkapitalen påvirkes ikke af ændringen.

D  I forbindelse med overgangen til IFRS er præsentationen vedrørende varebeholdninger vurderet. Der er i den forbindelse foretaget reklassifi kation af selska-
bets ”andre beholdninger”, som efterfølgende betragtes som investeringsaktiver under kortfristede aktiver.

E Der er foretaget reklassifi kation af reserve for egne aktier til reserve for overført resultat. IFRS stiller ikke krav om en særskilt reserve for egne aktier.
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