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Opgavebeskrivelse for Revisionsudvalg i Sikuki Nuuk Harbour A/S 
 
Bestyrelsen i Sikuki Nuuk Harbour har den 15. juni 2015 truffet beslutning om nedsættelse af et 
revisionsudvalg, samt hvilke opgaver revisionsudvalget bør varetage og hyppighed heraf. 
 

Opgavebeskrivelse 
1. Overvåge løbende orientering af interessenter 
a. Ejerne 

a. Fremsendelse af Finansiel status i henhold til punkt 6.1. i låneaftalen for det ansvarlige lån, når 
kvartalsregnskab er godkendt af bestyrelsen. 

b. Årsrapport fremsendes senest 30 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. 
 

b. Bestyrelsen 
a. Budgetforudsætninger fremlægges på bestyrelsesmødet i 3. kvartal, jfr. årshjul. 
b. Endeligt budget fremlægges på sidste (4. kvartal) bestyrelsesmøde i kalenderåret. 
c. Kvartalsrapportering fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter afslutning af kvartal. 
d. Halvårsrapportering fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter afslutning af halvår. 
e. Årsrapport herunder revisionsprotokol fremlægges på bestyrelsesmødet i 1. kvartal efter 

afslutning af året, jfr. årshjul. 
f. Den interne økonomirapportering på detaljeret niveau (kvartals-, halvårs- og 

årsrapportrapportering) fremsendes til revisionsudvalget for dettes kommentering, inden 
fremsendelse af økonomirapportering til bestyrelsen i øvrigt i forbindelse med fremsendelse af 
bestyrelsesmødemateriale. 

c. Investorer 
a. Fremsendelse af kvartals-, halvårs- og årsrapport i henhold til NPA (efter de er godkendt af 

bestyrelsen/generalforsamlingen). 

 
2. Overvåge indhold i årsrapport, herunder om anbefalinger fra Retningslinjer for god selskabsledelse – 

Naalakkersuisut følges, set i forhold til Sikuki Nuuk Harbour A/S’ regnskabsklasse. 
 

3. Overvåge at ledelsen rapporterer i henhold til vedtaget årshjul. 

 
 
 
Anbefalinger fra Retningslinjer for god selskabsledelse: 
 
Generelt: 
Det anbefales, at antallet af afholdte bestyrelsesmøder oplyses i årsrapporten. 
 
Det er bestyrelsens pligt, at påse at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. 
 
Hvert medlem af bestyrelsen og direktionen har ansvar for, at årsrapporten og anden finansiel rapportering 



 

udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder og eventuelle yderligere krav til 
regnskaber i vedtægter m.v.  
 
Det påhviler medlemmerne af bestyrelsen og direktionen at sikre, at den finansielle rapportering er forståelig 
og afbalanceret og giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat 
og pengestrømme. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som 
beretningen omhandler, herunder for fremtidsudsigter. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der 
er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål samt risici i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen. 
 
Revisionsudvalg specifikt. 
Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering 
overvåger og rapporterer til bestyrelsen om:  
a) Regnskabspraksis på de væsentligste områder  
b) Væsentlige regnskabsmæssige skøn  
c) Transaktioner med nærtstående parter  
d) Usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne.  
 
Det anbefales, at bestyrelsen og i relevant omfang revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor 
uden, at direktionen er til stede.  
 
Bemærk 
Etableringen af udvalg har alene et forberedende formål forud for behandlingen i bestyrelsen og må ikke 
medføre, at væsentlig information, som alle medlemmer af bestyrelsen har behov for at modtage, alene tilgår 
udvalget.  
 
Bestyrelsen bevarer det fulde ansvar for alle de beslutninger, der er forberedt i et udvalg.  
 
Nedsættelsen af et udvalg må ikke medføre, at den fornødne behandling i bestyrelsen begrænses eller 
undlades. 

 
 

 
 
 
 

Tiltrådt af bestyrelsen den 23. september 2017 


