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Fakta om Grønland

Fra nord til syd er Grønland 2.670 kilometer. Langs kystlinjen, som er godt  
40.000 kilometer lang, ligger 18 byer og ca. 60 bygder samt et mindre antal  
bosteder. Størstedelen af byerne og bygderne ligger på Vestkysten.

Transport mellem byer og bygder foregår udelukkende med fly eller skib. Fra  
Diskobugten og nordpå samt på Østkysten er havet generelt dækket af is om  
vinteren, og forsyninger skal transporteres med fly tre til seks måneder om året. 

Der bor ca. 56.000 personer i Grønland, heraf knap ca. 7.800 i bygderne. I den  
mindste bygd, der anløbes af Royal Arctic Bygdeservice, bor 47 personer, mens  
Nuuk med sine ca. 16.500 indbyggere er den største by i landet, og den eneste  
by der har over 7.000 indbyggere.

Mange af de grønlandske byer og bygder er således så små, at deres lave godsbehov 
ikke svarer til den forholdsvist høje grad af forsyningsanløb. Koncessionens krav om 
frekvens er derfor en del af forudsætningerne for de små samfunds forsyninger. 
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Hoved- og nøgletal for koncernen

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

DKK mio.
2013 2012 2011 2010 2009

Resultat
Nettoomsætning 719 794 827 761 719
Samlede indtægter 785 864 897 831 789
Driftsresultat (24) 8 104 39 25
Finansiering netto 4 (1) 1 (1) (2)
Årets resultat før skat (20) 7 109 41 23
Årets resultat (14) 6 73 29 19
Udbytte 25 0 20 0 0

Balance
Balancesum 746 817 957 714 689
Investering i materielle anlægsaktiver 119 (179) 292 21 (74)
Nettoarbejdskapital 152 251 163 222 145
Langfristede gældsforpligtelser 24 34 162 55 65
Egenkapital 492 502 512 439 410

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet 2 55 159 100 108 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (118) 184 (290) (22) 74 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (11) (148) 107 (10) (12)
Ændringer i likvider (127) 92 (24) 69 170 
Likviditet ved årets udgang 190 317 225 249 181 

Nøgletal *
Overskudsgrad (%) (3,5) % 1,1 % 13,0 % 5,0 % 3,1 %
Afkastningsgrad (%) (3,3) % 1,0 % 11,2 % 5,8 % 3,6 %
Egenkapitalens forrentning (ROE) (2,9) % 1,2 % 15,4 % 6,5 % 4,5 %
Soliditetsgrad (%) 65,9 % 61,4 % 53,5 % 61,6 % 59,5 %
Afkast af investeret kapital (ROIC) (5,9) % 1,7 % 21,7 % 10,0 % 4,8 %
Gearing af driftsaktiver 0,9 0,8 1,2 1,2 1,0

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 762 785 787 795 818

Overskud/underskud før skat pr. medarbejder (1.000 kr.)           (27) 9 138 52 28

Omsætning pr. medarbejder 1,03 1,10 1,14 1,05 0,96
 
* Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010"

Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige  
omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser.
Tilgodehavende og skyldig selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen.

Definitioner af nøgletal

Nettoarbejdskapital  = Omsætningsaktiver – kortfristet gæld

Overskudsgrad (%)  =
Resultat før finansielle poster x 100

Nettoomsætning

Afkastningsgrad  =
Resultat før finansielle poster X 100

Samlede aktiver

Egenkapitalens forrentning (ROE) = Årets resultat X 100
Gennemsnitlig egenkapital

Soliditetsgrad (%)  =
Egenkapital ultimo X 100

Samlede aktiver

Afkast af investeret kapital (ROIC)  =
Resultat før finansielle poster X 100

Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill

Gearing af driftsaktiver  =
Investeret kapital inkl. goodwill

Egenkapital ultimo
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Nødvendige beslutninger  
truffet i modvinden

”Vi sikrer vores kunder og det grønlandske samfund effektive 
logistikløsninger. Derved tilfører vi Grønland samfundsmæssig 
og økonomisk værdi.” Sådan lyder Royal Arctic Lines mission. 
Den udfører selskabet hver eneste dag.

Gennem mange år er fragten reelt blevet billigere og billigere 
sammenlignet med de øvrige priser i samfundet. Den primære 
årsag til, at Royal Arctic Line har kunnet fastholde en lav pris, 
har været støt stigende godsmængder. Derudover har selska-
bet siden 2010 arbejdet intensivt med effektiviseringer i hele 
organisationen.

Den positive udvikling i godsmængder er midlertidigt stoppet, 
og i 2013 er samfundet ovenikøbet blevet overrasket af et 
betydeligt fald i godsmængderne. Trods et konservativt budget 
kommer Royal Arctic Line for første gang siden 1995 derfor ud 
med et underskud. Desværre er der ikke meget, der tyder på, 

at 2014 og størstedelen af 2015 kommer til at byde på øgede 
godsmængder, og selskabet skal derfor være fokuseret på at 
trimme driften så meget som muligt. Det må ikke gå ud over 
forsyningssikkerheden. Det er en balanceakt og en stor  
udfordring, som kræver god planlægning og engagerede 
med arbejdere. Det har Royal Arctic Line heldigvis.

Forude venter nye skibe og en ny terminal i Nuuk til gavn for 
hele Grønland. Landet er afhængigt af en velfungerende infra-
struktur, som en ny terminal og Royal Arctic Lines nye skibe er 
med til at skabe. Selvom årets resultat ikke er tilfredsstillende, 
er investeringer i infrastruktur nødvendige og til samfundets 
bedste på lang sigt.

Selvom der på kort sigt skal være fokus på de umiddelbare 
økonomiske udfordringer, så må man aldrig miste det  
langsigtede perspektiv. 

Martha Labansen
Bestyrelsesformand

Jens Andersen
CEO

Royal Arctic Line A/S
Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line A/S 
enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og 
mellem de grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en 
livsnerve for det grønlandske samfund.

Royal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Bygdeservice 
sørger for at fragte varer til og fra alle byer og bygder i 
Grønland. 

Royal Arctic Line driver også 13 havne i Grønland, og 
havnevirksomhed i den grønlandske basishavn i Aalborg.  
Al koncessioneret søfragt til og fra Grønland går via Aalborg, 
eller via Reykjavik hvad angår gods fra Island, USA og Canada. 

Samfunds- og udviklingsopgaver som passagersejlads, 
logistikløsninger og forsyninger til olieindustrien udføres af 
datterselskabet Royal Arctic Logistics og de associerede 
selskaber Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply. 

Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993, og er 100 % ejet  
af Grønlands Selvstyre.
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Ledelsesberetning

2013, Royal Arctic Lines 21. driftsår, var præget af nedgang i 
godsmængderne. De samlede godsmængder til, fra og internt  
i Grønland udgjorde 750.000 kubikmeter i 2013 imod 830.000 
kubikmeter i 2012 (og 856.000 i 2011). I forhold til 2012 udgjor-
de faldet således ikke mindre end 9,6 procent. Faldet i indtæg-
terne for selskabet blev som konsekvens 79 millioner kroner. 

De reducerede mængder slår markant igennem på selskabets 
resultat for året 2013, der viser et underskud på 14 millioner 
kroner efter skat. Det er ca. 30 millioner kroner mindre end 
udmeldt i halvårsmeddelelsen, der indbefattede en forudsæt-
ning om, at bygge- og anlægssektoren ville vise en mindre 
fremgang. En fremgang der udeblev. 

Resultatet betragtes som ikke tilfredsstillende.

Moderselskabets omkostninger er løbende tilpasset det falden-
de aktivitetsniveau, hvilket har haft en vis begrænsende effekt 
på årets negative resultat.

I datterselskaberne Royal Arctic Logistics og Arctic Base Sup-
ply er der arbejdet målrettet med at reducere omkostninger. 
Royal Arctic Logistics viser i 2013 et tilfredsstillende resultat, de 
faldende mængder taget i betragtning. Arctic Base Supply har 
sænket omkostningerne til et niveau, der stadig tillader selska-
bet at agere hurtigt på et eventuelt opsving i aktiviteter inden for 
oliesektoren.

Årets negative resultat viser, hvilken sårbarhed Royal Arctic Line 
har overfor negative udsving i godsmængderne. Selskabets 
kapacitetsapparat, der er en nødvendighed for at sikre konces-
sionens krav om forsyningssikkerhed i en udfordrende infra-
struktur, kan kun vanskeligt tilpasses på kort sigt.

I overensstemmelse med koncessionens krav til forsynings-
sikkerhed vil Royal Arctic Lines nybygningsprogram bidrage  
til en effektivisering af den eksisterende søværts infrastruktur. 
Remontowa Ship Building i Gdansk er i gang med byggeriet  
af de fem nybygninger til erstatning for udtjente skibe.  
De fem nybygninger forventes leveret i løbet af 2015.

En anden vigtig del af effektiviseringen er den nye containerter-
minal i Nuuk. Naalakkersuisut stiftede i slutningen af december 
2013 et nyt havneselskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S. Container-
terminalen forventes klar i løbet af 2017, og den udvidede 
kapacitet samt de stærkt forbedrede ekspeditionsforhold vil 
være en gevinst for både effektivitet og produktivitet i hele det 
grønlandske fragtsystem. Håndtering af ikke-koncessioneret 
gods vil også få fordel af de bedre forhold.

Til trods for det ikke-tilfredsstillende resultat for året 2013, 
indstilles der til udbetaling af udbytte på 25 millioner kroner. 
Royal Arctic Line er ikke en del af ejerkredsen af Sikuki Nuuk 
Harbour A/S, men har en stor interesse i den nye havns til-
blivelse. Royal Arctic Line ser derfor en sammenhæng mellem 
det foreslåede udbytte og havneselskabets investering.

Udviklingen i godsmængder
De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjor-
de 750.000 kubikmeter i 2013 imod 830.000 kubikmeter i 2012. 

Den koncessionerede godsmængde til Grønland faldt  
med omkring 36.000 kubikmeter (9,1 procent), mens gods
mængderne fra Grønland faldt med ca. 25.000 kubikmeter  
(8,6 procent). Samtidig faldt de interne mængder med knap 
23.000 kubikmeter (18,1 procent) i forhold til 2012. Projekt-
gods steg med omkring 4.000 kubikmeter (22,7 procent), men 
udgør fortsat en meget lille del af de samlede godsmængder.

Det er især gods til bygge- og anlægssektoren, der er årsag til 
det samlede fald. To af de vigtigste godsgrupper til byggeriet, 
flatrackgods og overstørrelsesgods, er faldet med henholdsvis 
29 procent og 62 procent sammenlignet med 2012. Eftersom 
disse godsgrupper samtidig indbringer en fragtpris, der er 
højere end for de fleste andre godstyper, rammer nedgangen 
ekstra hårdt på det økonomiske resultat. 

Et fald i både eksporten og de interne mængder var ventet, 
blandt andet på grund af mindre fiskekvoter, men i begge 
tilfælde var faldet langt større end forudset. På grund af rate-
sammensætningen har dette ikke samme indflydelse på det 
økonomiske resultat. 

Årets resultat
Royal Arctic Lines koncernresultat for 2013 viser et underskud 
før skat og minoritetsandele på ca. 20 millioner kroner og 14 
millioner kroner efter skat, sammenlignet med et overskud før 
skat i 2012 på 7 millioner kroner og efter skat 6 millioner kroner. 

Den negative udvikling i koncernens resultat skyldes flere 
faktorer, men i alt overvejende grad er det markante fald i 
godsmængderne og det deraf følgende fald i omsætningen 
baggrund for denne udvikling. De samlede indtægter er faldet 
fra ca. 864 millioner kroner i 2012 til ca. 785 millioner kroner i 
2013, et fald på 79 millioner kroner. Renset for olie- og valuta-
kurstillægget, udgør faldet i indtægter ca. 59 millioner kroner.

De samlede omkostninger er faldet fra 804 millioner kroner i 
2012 til 754 millioner kroner i 2013, et fald på ca. 50 millioner 
kroner. Renset for fald i bunkersudgifter udgør faldet i omkost-
ninger ca. 33 millioner kroner. Faldet i omkostninger er i det 
væsentligste sket over en bred kam som en kombination af 
effektiviseringer og besparelser, men også som følge af den 
lavere aktivitet.

Koncernens samlede indtægter udgør 785 millioner kroner  
(864 millioner kroner i 2012). 

De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 537 millioner 
kroner (604 millioner kroner i 2012), fordeler sig med 74 procent 
(74 procent i 2012) på transport til Grønland, 18 procent (17 pro-
cent i 2012) på transport fra Grønland og 8 procent (9 procent i 
2012) på transport internt i Grønland.



I koncessionerede fragtindtægter indgår olie- og valutakurs-
tillæg, som opkræves løbende efter tilladelse fra Grønlands 
Selvstyre. I 2013 er der opkrævet et tillæg på 82 millioner  
kroner. Indtægterne fra den koncessionerede fragt renset for 
olie- og valutakurstillæg udgør således 455 millioner kroner i 
2013 mod 498 millioner kroner i 2012. Et fald på 43 millioner 
kroner, som i al væsentlighed kan henføres til de faldende 
godsmængder til Grønland i 2013. 

Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør  
182 millioner kroner (190 millioner kroner i 2012) eller  
25 procent af nettoomsætningen (24 procent i 2011). 

Andre driftsindtægter udgør i 2013 65 millioner kroner  
(70 millioner kroner i 2012) og omfatter primært servicebidrag 
fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice. 

Driftsomkostningerne i 2013 udgør som tidligere nævnt 754 
millioner kroner mod 804 millioner kroner i 2012. Faldet kan 
henføres til de fleste omkostningskategorier.

Omkostninger til skibe er faldet fra 226 millioner kroner i 2012  
til 202 millioner kroner i 2013, svarende til et fald på 24 millioner 
kroner. Bunkersudgifter udgør den største del af faldet, mens 
også reduceret vedligehold, herunder især dokninger og leve-
tidsforlængelse, bidrager.

Udgifter til terminaler falder betydeligt, både som følge af et fald 
i aktiviteterne men også som følge af fortsatte effektiviseringer.

Omkostninger til containerdrift stiger med ca. 7 millioner kroner 
til i alt ca. 38 millioner kroner i 2013. Denne stigning skal dog 
ses på baggrund af, at der i året er anvendt i alt ca. 10 millioner 

kroner på et omfattende reparations- og vedligeholdelses-
program, som sikrer en mere omkostningseffektiv udnyttelse af 
containerpuljen i de kommende år. Hvis der ses bort fra denne 
investering, er der reelt tale om et betydeligt fald i containerdrift.

Salgs- og administrationsomkostninger er faldet til 87 millioner 
kroner mod 98 millioner kroner i 2012. Faldet følger af en gene-
rel stram styring på en lang række udgiftsposter, herunder bl.a. 
udgifter til nyanskaffelser på itområdet. 

Personaleomkostninger udgør i 2013 314 millioner kroner mod 
320 millioner kroner i 2012. Faldet følger blandt andet af reduk-
tion i det samlede antal ansatte og en stram styring i øvrige 
personalerelaterede omkostninger.

Andre driftsomkostninger falder, idet posten omfatter drifts-
føring på aktiverede byggeudgifter til selskabets nybygnings-
program af skibe, som i 2012 var en udgiftsførsel på ca.  
12 millioner kroner. I 2013 udgør denne post en indtægt på  
ca. 0,6 millioner kroner fra en reduktion af eksportforsikrings-
præmie.

Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til  
190 millioner kroner (317 millioner kroner i 2012). Faldet i likvide 
midler skyldes, udover den positive udvikling i driftslikviditeten, 
at der i 2013 er foretaget betydelige investeringer i selskabets 
byggeprogram for skibe.

Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2013 492 millioner 
kroner (502 millioner kroner i 2012).

Royal Arctic Lines soliditet udgør 65,9 procent ved udgangen  
af 2013 mod 61,4 procent ved udgangen af 2012.



 

Datter- og associerede selskaber
I Aalborg har Royal Arctic Logistics høstet gevinster af næsten 
to års arbejde med at optimere processerne i det nybyggede 
logistikpakhus. Sammen med en række andre tiltag har det 
betydet en forbedring af selskabets resultat før skat med  
9,5 millioner kroner i forhold til 2012 på trods af den nedgang  
i omsætningen, der følger af de lavere godsmængder.

Arctic Umiaq Line (AUL), som ejes 50/50 af Air Greenland og 
Royal Arctic Line, arbejder under en aftale med Grønlands 
Selvstyre om underskudsgaranti frem til 2016. Selskabets 
driftsresultat for 2013 blev således på 0 kr., idet et underskud 
på 5,5 millioner kroner blev dækket af underskudsgarantien. 

For Arctic Base Supply (ABS), som ejes 50/50 af Danbor og 
Royal Arctic Line, har 2013 som ventet været et år med meget 
lav aktivitet, da aktiviteten i Grønland inden for efterforskning 
efter olie har været så godt som ikke-eksisterende i 2013.  
Selskabets driftsresultat for 2013 blev et underskud på  
1,8 millioner efter skat. 

Fragtrater
Der har ikke været ændringer af fragtraterne i 2013.

I november 2013 indsendte Royal Arctic Line en anmodning til 
Grønlands Selvstyre om at hæve fragtraterne med 10 procent. 
Som følge af nedgangen i godsmængder er en fragtratestigning 
eller kraftige serviceforringelser nødvendige blandt andet for at 
leve op til långivers covenants i forbindelse med nybygnings-
programmet.  

I februar 2014 har Nalakkersuisut besluttet at forhøje fragt-
raterne med 5 procent  fra 1. marts 2014, og at raterne regule-
res igen pr. 1. januar 2015. I november 2014 fastsættes næste 
regulering efter en realberegning af behovet og ud fra den 
betragtning, at selskabets covenants skal honoreres.

Investeringsbidraget, som opkræves på vegne af Grønlands 
Selvstyre på al fragt til, fra og internt i Grønland, og som er en 
del af servicekontrakten om bygdebesejling, vil pr. 1. januar 
2013 være på 3,1 procent – ligesom i 2012 og 2011. 
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Olie- og valutakurstillæg
Per 1. januar 2013 var olie- og valutakurstillægget 16 procent. 
Pris udviklingen vurderes løbende, og olie- og valutakurstillæg-
get reguleres i overensstemmelse hermed hver måned.

Tillægget har i 2013 ligget forholdsvis stabilt på 16-18 procent. 
Per 1. januar 2014 er olie- og valutakurstillægget 18 procent.

Royal Arctic Line har i november 2013 anmodet Selvstyret om 
tilladelse til at indeksere olie- og valutakurstillægget i forhold til 
år 2010 fremfor år 2000 som hidtil. Denne indeksering er ved-
taget med virkning fra 1. marts 2014, således at 10,8 procent af 
olie- og valutakurstillægget indregnes i fragtraterne. Olie- og 
valutatillægget falder tilsvarende, så indekseringen er omkost-
ningsneutral for kunderne.

Nybygningsprogram
I september 2013 kontraherede Royal Arctic Line fem skibe hos 
det polske værft, Remontowa Shipbuilding, i Gdansk. Nybyg-
ningsprogrammet er identisk med det program, der kørte på 
P&S Werften i Tyskland, indtil værftet i 2012 gik i betalings-
standsning. 

Kontraheringen på Remontowa Shipbuilding omfatter et contai-
nerskib af Maryklassen på 606 TEU (TEU=containermål – 
Twenty foot Equivalent Unit), to containerskibe på hver omkring 
108 TEU samt to mindre skibe med en containerkapacitet på 
hver omkring 36 TEU. Disse fire mindre skibe vil indgå i bygde-
besejlingen.

Den ny tonnage tillader en højere grad af containerisering af 
bygdebesejlingen og vil være med til at sikre en stabil og fleksi-
bel forsyning af Grønland. Samtidig bidrager flådefornyelserne 
gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line kan imøde-
komme koncernens strategiske mål om udvikling af forretnin-
gen inden for ikke-koncessionerede områder.

Deltagelse i udvikling af infrastruktur
Behovet for yderligere plads i flere grønlandske havne er  
velkendt. 

I 2013 åbnede Sisimiut Havn et nyt område, som er bygget  
på kommunalt initiativ. 

I Nuuk er der stiftet et nyt selskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S, 
som skal etablere og drive ny containerterminal. Den ventes  
at være færdig i 2016/2017. 

Royal Arctic Line bakker op om disse udvidelser og ser frem til 
at benytte mulighederne for en mere effektiv og fleksibel hånd-
tering af skibene, hvilket er i overensstemmelse med selskabets 
strategi for udvikling af flåde og sejlmønster.

Samfundsansvar
Royal Arctic Line har i 2013 bekræftet sit arbejde med  
samfundsansvar ved at tilknytte virksomheden til UN Global  
Compact. (se Samfundsansvar i Royal Arctic Line s. 17) 

Ændringer i bestyrelse og ledelse
Ved generalforsamlingen i 2013 blev alle bestyrelsesmedlem-
mer på valg genvalgt.

Der har ikke været ændringer i ledelsen i 2013.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke herudover ind-
trådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten,  
bortset fra det ovenfor anførte om fragtrateregulering.



Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af 
gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet og indtje-
ningen i Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling 
og konjunkturerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivnin-
ger samt politiske og økonomiske redegørelser, offentliggjort af 
Naalakkersuisut, herunder Økonomisk Råds Grønlands Økono-
mi 2014, indikerer et generelt aktivitetsniveau i Grønland i 2014 
på niveau med 2013.

Det betyder, at Royal Arctic Line skal fastholde fokus på stram 
omkostningsstyring, da det er vanskeligt at balancere de høje 
faste omkostninger til det nødvendige kapacitetsapparat, med 
godsmængder i et niveau svarende til 2013.

Sejlplanen for 2014 er baseret på en ugentlig anløbsfrekvens 
hele året inklusive Diskobugten, hvor der på baggrund af de 

seneste års tendenser til ændringer i issituationen udføres 
anløb af alle de byer og bygder, som is- og vejrforhold  
tillader at nå.

Udviklingen i Royal Arctic Lines ydelser til olieindustrien og 
minesektoren er vanskelige at forudsige, da aktiviteterne i høj 
grad er afhængige af prisudviklingen på råvarer, samt forbed-
rede finansieringsmuligheder og en række politiske beslutnin-
ger. Der er fortsat store forventninger til sektorerne på lang  
sigt, men i 2014 forventes fortsat moderat behov for de  
ydelser, koncernen leverer. 

Samlet set skønnes et resultat i 2014 i niveauet 20 til  
25 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S. 

Pengestrømmene fra driftsaktiviteten ventes også i 2014 at 
være positive. Det vurderes, at selskabet har et betryggende 
finansielt beredskab til driften for 2014.

Forventninger til 2014
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Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på 
danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden 
valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet.

Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for 
udsving i prisen på US dollar og bunkers. 

Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og 
likvide midler, som er placeret i danske, tyske og grønlandske 
pengeinstitutter med høj kreditværdighed. 

Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter indlån i grønlandske, 
danske og tyske pengeinstitutter, og i begrænset omfang andre 
finansielle instrumenter. Aftalerne indgås gennem større penge-
institutter med høj kreditværdighed.

Finansiering af nye skibe er tilvejebragt gennem låneoptagelse  
i tysk pengeinstitut.

I denne låneaftale indgår flere covenants, der blandt andet om  
fatter, at Grønlands Selvstyres ejerskab af Royal Arctic Line A/S 
mindst udgør 51 procent i hele lånets løbetid. Herudover er der 
finansielle covenants, blandt andet baseret på indtjenings
baserede nøgletal, soliditet mv.

Per 31. december 2013 er disse covenants overholdt.  

Risici
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Royal Arctic Line er en central del af den grønlandske infra-
struktur og har et særligt ansvar for forsyningssikkerheden  
i Grønland. Derfor er det virksomhedens mission at tilføre  
Grønland samfundsmæssig og økonomisk værdi ved at  
sikre effektive logistikløsninger. 

Samfundsansvar i Royal Arctic Line  
– Corporate Social Responsibility (CSR)

Vores arbejde med samfundsansvar  
når nye mål
2013 blev året, hvor Royal Arctic Line underskrev  
UN Global Compact efter flere års forberedelse.

UN Global Compact, FN’s ti principper for virksomheders  
samfundsansvar, er en god ramme for vores CSR-mål og 
opfølgning på dem.

At vi nu rapporterer og måler os selv efter internationalt aner-
kendte standarder, gør det lettere for vores udenlandske inte-
ressenter at vurdere vores arbejde med samfundsansvar. Det 
har vi det godt med, for vores ambition er, at vi skal kunne  
måle os med resten af branchen. Derfor tager vores CSR-politik 
udgangspunkt i, at vi hele tiden skal blive dygtigere.

Rapporteringen til Global Compact giver også et klarere billede 
af virksomhedens samfundsbidrag. Det er endnu en af styrker-
ne ved, at vi anvender principperne. 

Vores rapportering om samfundsansvar skal fortsat udvikles.  
Til denne rapport for 2013, der for første gang også fungerer 
som Communication of Progress (COP) til Global Compact,  

er vi nået et skridt videre. Vi har udvidet vores datagrundlag,  
vi har vedtaget en antikorruptionspolitik og opdateret en række 
andre politikker. Endelig har vi nået flere milepæle, især med 
hensyn til vores leverandører og samarbejdspartnere. 

Men vi ved også, at vi på andre områder har et stykke vej 
endnu, og vi skal holde momentum og nå nye mål. I 2014 
kommer vi til at have særlig fokus på mangfoldighed, på klima 
og miljø i land og på til stadighed at forbedre dataindsamlingen. 

I 2013 har vi også ændret måden vi arbejder med samfundsan-
svar på. Arbejdet er blevet fordelt på flere skuldre, og stillingen 
som CSR-koordinator – der har været en uundværlig del af 
forberedelsen af tilknytning til Global Compact – er nu nedlagt. 
Jeg skal ikke lægge skjul på, at dette blandt andet er en konse-
kvens af en stram økonomi, og det har også givet en besparel-
se. Jeg er dog også overbevist om, at vi har fået arbejdet med 
CSR tættere på forretningen ved at uddelegere ansvaret til folk 
”i maskinrummet.” Forberedelsen er afsluttet. Nu handler det 
om at knytte samfundsansvar endnu tættere til den over-
ordnede strategi og til det daglige arbejde. Sammen med 
vores interessenter vil vi helt sikkert finde nye veje til sammen 
at nå større resultater.
 Jens Andersen
 CEO
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Governance
Royal Arctic Lines strategi for arbejdet med samfundsansvar 
fastlægges med udgangspunkt i CSR-politikken og administre-
res af vores CSR-board. CSR-boardet har fem medlemmer fra 
koncernledelsen samt indkøbschefen. Boardet mødes som 
udgangspunkt en gang i kvartalet og diskuterer nye tiltag samt 
revurderer væsentligheden af igangsatte initiativer. En gang om 
året koordineres strategien med bestyrelsen, og der rapporte-
res løbende til den samlede ledergruppe. 

Ansvarsområderne er struktureret efter opbygningen af FN’s  
ti principper for virksomheders samfundsansvar. Dertil kommer 
ansvaret for målsætningerne, som ligger hos koncernledelsen  
i samarbejde med bestyrelsen.

Royal Arctic Lines CSR-politik fokuserer på områder, der  
understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål, er vigtige 
for interessenterne, og hvor Royal Arctic Line kan gøre en 
forskel. Det kan især gøres ved at begrænse klima- og miljø-
påvirkning, øge medarbejderes sikkerhed og trivsel, fremme 
menneskerettigheder og etisk forretningsdrift og gennem 
engagement i de grønlandske lokalsamfund. Det skaber  
både værdi for samfundet og for virksomheden. 

Overordnet performance, 2011-2013
2013 2012 2011

Medarbejdere 762 784 787
Elever 62 65 60
Skibe 10 10 10
Havneterminaler 14 14 14
Sømil sejlet 387.454 378.531 464.217
M3 flyttet 750.000 830.000 856.000

Royal Arctic Lines samlede CSR-politik og løbende opdaterin-
ger på virksomhedens CSRarbejde kan findes på hjemme
siden www.ral.gl. CSR-politikken fungerer også som virksom-
hedens klimapolitik og menneskerettighedspolitik, mens de 
øvrige områder er understøttet af underliggende politikker, så 
som personalepolitik, antikorruptionspolitik mm.

Klima og miljø 
Søtransport er den mest økonomiske og miljøvenlige form for 
kommerciel transport og forbruger væsentligt mindre brænd-
stof pr. flyttet ton gods end tog, landevejs eller lufttransport. 
På trods af disse fordele er det Royal Arctic Lines politik at 
begrænse skibenes og virksomhedens negative miljø-
påvirkning. 

Engagerede  
medarbejdere

Klima og miljø
Driftsafdelinger RapporteringVirksomheden  

i samfundet

CSR-Board

Koncernledelse Målsætning

Bestyrelse

* SEEMP EEOI EEDI
Med den internationale klima- og miljøregulering følger også en 
række standarder. I 2013 er der indført Ship Energy Efficiency 
Management Planer (SEEMP) på skibene, som er et lovkrav om, 
at hvert skib skal have en plan for at forbedre energieffektivite-
ten. Royal Arctic Line var godt forberedt på dette krav, da der i 
2012 blev indført Fuel Effeciency Managementsystemer på alle 
virksomhedens store containerskibe. Dette er et værktøj, der 
gør det lettere for besætningerne at reducere forbruget ved at 
hjælpe med udregninger af optimale hastigheder for slow 
steaming og dermed reducere skibenes liggetid i havnene. 

EEOI, Energy Efficiency Operational Indicator, er et frivilligt indeks, 
der tidligere blev kaldt det operationelle CO2-index. EEOI er 
udviklet af IMO, og Royal Arctic Line er i 2013 begyndt at ind-
rapportere til EEOI gennem Danmarks Rederiforening. I øjeblikket 
arbejder rederiet med en strategi om, at EEOI skal være det 
fremtidige måleredskab til forbedring af energiforbruget ombord.

EEDI – Energi Effeciency Design Index er vedtaget af IMO og EU og 
stiller krav til energieffektiviteten i designet af nye skibe. EEDI indgår 
som et af en lang række parametre i nybygningsprogrammet.
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Til søs
Shippingbranchen er underlagt omfattende klima- og miljø-
regulering*. Royal Arctic Line har et ønske om at gå videre end 
de lovgivningsmæssige mindstekrav, når det samtidig giver 
forretningsmæssig mening. Der arbejdes løbende på at  
optimere skibenes brændstofforbrug og virksomhedens  
ressourceforbrug generelt. 

Samlet set gavner disse tiltag både miljøet gennem lavere 
miljøbelastninger og partikeludledninger og selskabets  
økonomiske bundlinje i form af lavere udgifter. 

Ny lovgivning kommer til at udfordre sammenhængen mellem 
partikeludledninger og bundlinje, da den internationale sø-
fartsorganisation under FN (IMO) har besluttet, og EU tilsluttet 
sig, at pr. 1. januar 2015 må alle skibe uden hensyn til flag eller 
nationalitet ved besejling af det såkaldte ECA område (Emissi-
on Control Area – et særligt miljøområde i Kattegat, Nordsøen, 
Østersøen og den Engelske Kanal), kun bruge 0,1 procent 
svovlholdigt bunkers, hvor det i dag er 1 procent i ECA- 
området. Dette berører således også Royal Arctic Lines skibe, 
når de sejler ind i dette område nord for Skotland, og det vil  
øge bunkersomkostningerne betragteligt.

IMO har ligeledes vedtaget en ballastvandskonvention som 
tilsiger, at ballastvand i fremtiden skal renses inden det ledes 
tilbage i havet. Dette vil medføre, at Royal Arctic Line skal 
installere rensningsanlæg på skibene. Tidspunktet for imple-
mentering er endnu ikke fastlagt, men principbeslutningen er 
truffet som global foranstaltning.

For at opretholde en regelmæssig linjetrafik og forsyningssik-
kerhed har sejlplanen for 2013 været meget robust. Sammen 
med en række tiltag ombord har det ført til en markant forbed-
ring af bunkersforbruget i forhold til 2012. Her var forbruget 
meget højt, da skibenes hastighed var øget markant i 2012 for 
at indhente en række forsinkelser, der primært skyldtes operati-
onelle problemer med indchartret tonnage, dårligt vejr, havari 
og krannedbrud.

I 2013 er Royal Arctic Line kommet tættere på målet om  
65 kg pr. sømil. Perioder med dårligt vejr og mindre tekniske 
nedbrud er fortsat en udfordring for at nå målet på 65 kg  
pr. sømil, da ønsket om slow steaming ofte må vige til fordel 
for forsyningspligten i tilfælde af forsinkelser på grund af vejr, 
isforhold eller mindre reparationer. 

I land
Havnene i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Nuuk har været 
gennem det første hele år som miljø og kvalitetscertificerede 
efter ISO 14001 og ISO 9001 ligesom basishavnen i Aalborg. 
Disse fire havne fungerer som hubs, og al import og eksport-
gods passerer gennem en af de fire havne.

I 2013 er hovedkontoret blevet en del af Clean Office  
Greenland – et samarbejde mellem WWF, CSR Greenland  
og seks grønlandske virksomheder. Projektet har til formål  
at reducere kontorernes miljøpåvirkning over tid. 

Frem mod 2015 fortsætter virksomheden sit arbejde med at 
gøre miljø og kvalitet til en aktiv del af medarbejdernes hver-
dag. Eventuelle gevinster fra de ISOcertificerede havne skal 
udbredes til resten af virksomheden, og det samme skal erfa-
ringerne fra Clean Office Greenland.
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Arbejdsmiljø og sikkerhed
Medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel har afgørende 
betydning for Royal Arctic Lines succes. Derfor arbejdes der 
løbende for at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold. En 
stærk sikkerhedskultur er en naturlig del af Royal Arctic Lines 
mål. Det er virksomhedens politik, at medarbejderne altid skal 
have den rigtige træning, viden og udstyr til at arbejde trygt og 
sikkert. 

Til søs
Arbejdet med sikkerhed tager udgangspunkt i den internationa-
le søfartsorganisation IMO’s ISM-kode og SOLAS-konventio-
nerne. Disse auditeres hvert år internt og eksternt, og der 
gennemføres løbende arbejdspladsvurderinger. 

For at fastholde fokus på arbejdet med at minimere risikoen for 
ulykker, skal alle ISMcertificerede skibe rapportere mindst én 
near-miss om måneden.  

Near-misses er uforudsete hændelser, der ikke resulterer i 
ulykke, sygdom eller skade – men potentielt kunne have gjort 
det. Derfor er det vigtigt at indsamle data om near-misses, så 
arbejdsgangene kan forbedres og farlige forhold ændres, så 
arbejdsulykker undgås. Efter et fald fra 2011 til 2012, er fokus 
på near miss som et uundværligt redskab til at undgå ulykker 
indskærpet i 2013, hvilket kan aflæses i antallet af rapporter.

2013 2012 2011
Near-misses på skibe 110 53 94
LTA (Lost Time Accidents) 4 7 3

I land
Fem af de 14 havne Royal Arctic Line driver, er arbejdsmiljø-
certificeret efter OHSAS 18001. 2013 var første hele år med 
certificeringer på fire grønlandske havne. Data indsamlingen er 

Alle virksomhedens skibe og havne lever op til International Ship and Port Facility Security Code (ISPS).

Containerskibes brændstofforbrug og partikeludledninger

Tons 2013 2012 2011
MGO 3.407 3.591 4.846
HFO LS 6.448 6.432 5.970
HFO HS 18.969 18.537 19.685
Kilo brændstof/sømil 67 75 66
SOx 663 624 -
NOx 1.277 1.196 -

CO2 udledningen fra skibene er ikke tilgængelige da bereg-
ningsmetoden i øjeblikket er ved at blive opdateret i henhold til 
IMO’s anbefalinger af EEOI. Resultaterne er derfor ikke sam-
menlignelige. Da forbruget er sammenligneligt, og partikelud-
ledningen sammenlignelig, må det antages at CO2-udledningen 
er tilsvarende, altså med en svag samlet stigning på grund af 
flere sejlede sømil end i 2012.
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således for nyligt lagt i nye rammer, og data vil blive offentlig-
gjort efterhånden, som der opnås data, der kan danne grund 
for sammenligning.

Arbejdsrutinerne planlægges og evalueres, så medarbejderne 
kan udføre deres opgaver under sikre og trygge forhold, og 
erfaringer deles mellem virksomhedens forskellige lokationer.

For 2014 er der desuden på koncernplan lavet en opdateret 
handlingsplan med titlen Sikkerhed i hele koncernen.  
Det ultimative mål i planen er nul ulykker.

Medarbejderforhold,  
kompetenceudvikling og uddannelse
Royal Arctic Line er privilegeret ved at have dygtige og engage-
rede medarbejdere. Fortsat adgang til kvalificeret arbejdskraft 
er af stor betydning for Royal Arctic Line. Det er rederiets mål, 
at vores ansatte har en meningsfyldt arbejdstilværelse med 
fokus på kvalitet, engagement og motivation.

Arbejdsglæde og sygefravær
Den gennemsnitlige arbejdsglæde lå i 2013 på 74 point på en 
100-skala. I 2012 var tallet 70, og på den baggrund blev der 
iværksat handlingsplaner for at hæve arbejdsglæden. Målet var 
72 i 2013 – hvilket altså blev nået og overgået – og 75 i 2015. 

I 2013 var sygefraværet på 3,5 procent, hvilket er normalt for 
branchen, men et stykke fra vores mål på 2,7 procent. 

Elever
Royal Arctic Line har en lang tradition for sit engagement i at 
styrke uddannelsesniveauet i Grønland. Selskabets omfattende 
elev- og efteruddannelsesprogrammer er både en vigtig del af 
virksomhedens personalestrategi og dens ansvar for at uddan-
ne lokal arbejdskraft.

Royal Arctic Line tilbyder 12 forskellige uddannelser, og i 2013 
har antallet af elever under uddannelse været 62. En uddannel-
se hos Royal Arctic Line skal kvalificere til en karriere i rederiet

og samtidig give et godt fundament for at søge karriere-
muligheder i andre virksomheder.

Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling er en naturlig del af den enkelte med-
arbejders muligheder. Som en 100 procent grønlandsk ejet  
virksomhed har Royal Arctic Line et særligt ansvar for at bidra-
ge positivt til beskæftigelsen i Grønland. Royal Arctic Line 
arbejder på at øge andelen af grønlandske ledere i virksomhe-
den, blandt andet ved at sikre medarbejdernes adgang til 
efteruddannelse og ved aktivt engagement i udviklingen af de 
maritime uddannelser i Grønland. 

2013 2012 2011
Omkostninger til 
efteruddannelse

 
1.667.079

 
1.516.889

 
1.723.898

Kroner pr. medarbejder 2.188 1.935 2.190

I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2013 var med-
arbejdernes tilfredshed med adgang til kompetenceudvikling 
66 point af 100, hvilket er en fremgang på tre point sammen-
lignet med 2012. 66 er samtidig højt i forhold EEI for trans-
portbranchen (51) og generelt på tværs af sektorer (61).  
(EEI: European Employee Index – en fælleseuropæisk sam-
menligningsdatabase).

Leverandører og samarbejdspartnere
Royal Arctic Line ønsker at påvirke leverandører og samar-
bejdspartnere til at arbejde systematisk og struktureret med 
miljømæssige, sociale og etiske forhold. Derfor arbejder virk-
somheden med dialog og krav for at fremme bæredygtighed, 
også ud over egen virksomhed.

Leverandører, som Royal Arctic Line beder om at underskrive 
virksomhedens indkøbsbetingelser, forpligter sig til at overholde 
FN’s konventioner om børnearbejde, menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, korruptionsbekæmpelse og Rio- 
konventionen om bæredygtighed og miljøbeskyttelse. 

–  NI2 - Akademimerkonom

–  Entreprenørmaskinmekaniker

–  It-administrator

–  It-supporter

–  Klejnsmed

–  TNI - Kontorassistent

–  Kørselsdisponent/lager- og terminaldisponent

–  Lager- og transportarbejder

–  Shippingmedarbejder

–  Skibsmekaniker

–  Skibsofficer

–  Terminalarbejder

Royal Arctic Line tilbyder elevuddannelser som
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I 2012 identificerede Royal Arctic Line over 120 kritiske leveran-
dører. Målet for 2013 var at 75 procent af disse skulle acceptere 
indkøbsbetingelserne om CSR. Det mål er nået, og i december 
passeredes en særlig milepæl, da leverandør nummer 100 
underskrev betingelserne. Antallet af kritiske leverandører er i 
dag opgraderet til 134, og det betyder at procentsatsen i dag 
ligger på nøjagtig 75.

Målsætningen for 2014 er, at 85 procent af de identificerede 
risikoleverandører skal have underskrevet indkøbsbetingelserne 
i forhold til CSR inden årets udgang. 

Menneskerettigheder
Royal Arctic Line respekterer de internationale menneske- og 
arbejdstagerrettigheder og arbejder konsekvent for at give 
medarbejderne lige vilkår og muligheder i relation til dette. 
Ansøgere med de samme kvalifikationer skal have samme 
muligheder for at blive ansat, og derfor opfordrer virksomheden 
alle interesserede til at søge opslåede stillinger uanset bag-
grund. Royal Arctic Lines arbejde med menneskerettigheder 
understøttes af personalepolitikkens retningslinjer for, hvordan 
virksomheden forholder sig til ligestilling og bekæmper diskrimi-
nation, mobning, chikane og vold på arbejdspladsen. 

I efteråret 2012 gennemførte Royal Arctic Line en omfattende 
undersøgelse af muligheder og udfordringer i virksomhedens 

arbejde med menneskerettigheder. På baggrund af undersø-
gelsen er en række politikker og målsætninger opdateret i 2013 
for at forebygge eventuelle risici for at overtræde menneskeret-
tighederne i fremtiden.

Antikorruption
Royal Arctic Line ønsker at operere i et gennemsigtigt og kor-
ruptionsfrit marked både nationalt og internationalt. Derfor 
accepterer selskabet ikke bestikkelse, smørelse eller andre 
former for uetisk forretningsadfærd. 

Selvom rederiets hjemmemarkeder i Grønland og Danmark ikke 
har udprægede problemer på disse områder, omfatter udvik-
lingsstrategien også nye markeder og nye samarbejder med 
brancher, hvor der potentielt kan forekomme korruption. 

I 2013 er der derfor vedtaget en antikorruptionspolitik for at 
styrke interne regler, kontrolmekanismer og revision for at sikre, 
at virksomhedens aktiviteter altid er etisk forsvarlige. Politikken 
er tilgængelig via ral.gl. Alle medarbejdere kan tilgå politikken 
samt et rapporteringsskema for blandt andet modtagelse og 
udlevering af gaver via koncernens intranet.

Politikken har taget udgangspunkt i en best practice-udgave 
som herefter er tilpasset til virksomheden efter en række med-
arbejder-workshops. Inden vedtagelsen af koncernens endelige 

Opdaterede/Nye Politikker 2013
• Politik for brug af sociale medier
• It-politik om lederes adgang til medarbejderes mail
• Rekruttering af lokal arbejdskraft
 Se flere på ral.gl

Hvem skal underskrive  
indkøbsbetingelserne?
Leverandører betragtes som risikoleverandører,  
hvis de har et eller flere af de følgende karakteristika: 
•  De er strategiske leverandører, som  

virksomheden foretager essentielle køb hos, eller  
på anden måde er afhængige af 

•  De arbejder i kritiske lande eller  
brancher – eksempelvis oliebranchen

•  De leverer produkter, der kan påvirke miljøet eller 
arbejdssikkerheden – eksempelvis  
bunkers, paller, kemikalier eller arbejdsbeklædning

•  De leverer produkter med virksomhedens logo på  
– eksempelvis merchandise – der kan  
påvirke selskabets omdømme

Leverandører, der har et eller flere af de ovennævnte 
karakteristika, føjes til bruttolisten over leverandører, der  
ud fra en risikovurdering bør underskrive indkøbsbetingelserne.



antikorruptionspolitik deltog 11 procent af medarbejderne i 
workshops. I alt har 15 procent af medarbejderne deltaget i 
antikorruptionsworkshops i 2013.

Det er målsætningen, at mindst 90 procent af medarbejderne 
skal kende politikken og være trænet i at forholde sig til  
korruption i 2015. 

Involvering i lokalsamfundet
Royal Arctic Line vil bidrage til en positiv udvikling i de lokal-
samfund, som virksomheden er en del af. Derfor stiller selska-
bet ydelser, kompetencer og sponsorater til rådighed for 
initiativer, der gavner Grønland. 

Royal Arctic Lines sponsorater består primært af gratis søfragt 
indenfor rederiets rutenet og i særlige tilfælde økonomisk 
støtte. Virksomheden sponserer fra ganske små begivenheder 
til store events, og alle ansøgninger bliver behandlet af Royal 
Arctic Lines sponsorudvalg, der mødes en gang om måneden. 
Selskabet bestræber sig desuden på at øge engagementet i 
længerevarende partnerskaber, fordi en fokuseret indsats 
forventes at give en større effekt for samfundet som helhed. 

Frem mod 2015 vil Royal Arctic Line yderligere styrke sit enga-
gement i CSR-partnerskaber og udvikle en politik for frivilligt 
arbejde i arbejdstiden (corporate volunteering), der skal formali-
sere medarbejdernes mulighed for at udføre frivilligt arbejde i 
arbejdstiden.

Royal Arctic Line samarbejder også bredt med brancheforenin-
ger og interesseorganisationer for at fremme bæredygtighed i 
shippingbranchen og i samfundet generelt. 

CSR-arbejdet i 2014 og på længere sigt
Royal Arctic Line forventer at fortsætte og styrke virksomhe-
dens strategiske arbejde med samfundsansvar i 2014. Fokus-
områder vil være mangfoldighed, klima- og miljø i land, og i høj 
grad også en forbedring af dataindsamlingen, så den løbende 
over de kommende år gør virksomheden fuldt i stand til at 
rapportere efter internationalt anerkendte standarder. 

I 2013 realiserede Royal Arctic Line et meget vigtigt mål:  
Tilknytning til UN Global Compact. Dermed er der lagt en  
klar ramme, men nu skal der arbejdes for at fylde den  
endnu bedre ud.

På de områder hvor koncernen har klaret sig godt, eksempelvis 
leverandørstyring, skal der arbejdes for vedholdende succes. 
På områder hvor der er gjort en indsats, men målene ikke er 
nået, for eksempel dataindsamlingen, skal fokus skærpes.

Trods klare forbedringer på et af de mest profilerede områder, 
skibenes energieffektivitet, har Royal Arctic Line ikke været 
tilfredse med skibenes brændstofeffektivitet i 2013, og i 2014 
vil selskabet arbejde på at forbedre den. Nybygningen af skibe 
vil modernisere rederiets flåde, bidrage til at øge brændstof
effektiviteten og reducere partikeludledningen i forhold til 
godsmængderne. 



Royal Arctic Line koncernen består af en række divisioner, 
datterselskaber og associerede selskaber. Divisionerne indgår 
som en del af moderselskabet Royal Arctic Line A/S.

Koncernen har i 2013 gennemsnitligt beskæftiget 762 medar-
bejdere mod 785 medarbejdere i 2012. Royal Arctic Line be-
skæftiger 218 maritime medarbejdere og otte maritime elever. 

Til lands beskæftiger koncernen 544 medarbejdere på  
14 lokationer i Grønland og Danmark. Heraf er de 54 elever.

De økonomiske omsætningstal, vist i det følgende under om-
talen af de tilknyttede selskaber og divisioner, inkluderer even-
tuel intern omsætning, som er elimineret i årsrapporten. 

Royal Arctic Line koncernen

Arctic Base
Supply A/S
50 %, Nuuk

Royal Arctic Line A/S
Nuuk

Royal Arctic
Logistics A/S

100 %, Aalborg

Aalborg
Toldoplag A/S
40 %, Aalborg

Arctic Umiaq
Line A/S

50 %, Nuuk

Nordjysk Kombi
Terminal A/S

50 %, Aalborg

Aalborg Stevedore
Company A/S
67 %, Aalborg

Royal Arctic
Bygdeservice A/S

100 %, Nuuk
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Divisionen er ansvarlig for den søværts trafik mellem Danmark, 
Island og en række byer i Europa, Nordamerika, Canada og 
Grønland samt mellem byerne i Grønland. 

Under divisionens ansvarsområde hører endvidere disponering 
af skibe og containerflåde samt teknisk drift, vedligehold og 
nybygning af koncernens skibe. 

I 2013 har divisionen gennemsnitligt beskæftiget 196 personer 
(193 i 2012), hvoraf de 163 var maritimt personale (159 i 2012). 

Mastersejlplan
Royal Arctic Linietrafik udarbejder hvert efterår mastersejl
planen for det kommende år, hvorefter den sendes i høring hos 
store kunder, for til sidst at blive godkendt af Naalakkersuisut. 
Der tages så vidt muligt hensyn til kunders specifikke ønsker og 
behov i fastlæggelsen af rutestrukturen. 

Mastersejlplanen er endvidere et af de vigtigste værktøjer for 
omkostningsstyringen i rederiet, og der er således fokus på 
både kapacitetsudnyttelse, bunkersforbrug og emissioner, 
sejlede sømil samt infrastrukturelle og isrelaterede begrænsnin-
ger i udarbejdelse af sejlplanen.

Forventninger til 2014
Rederiets nybygningsprogram vil fortsat være en stor og ekstra-
ordinær opgave i 2014. Der skal bygges i alt fem skibe, og de 
forventes leveret i første halvår af 2015. 

Kundefokus 
På baggrund af den forrige kundeundersøgelse i 2011 har  
Royal Arctic Kundeservice gennemført en række tiltag. Det 
mest omfattende er etableringen af et bookingcenter der, for  
at øge servicen, har påbegyndt varetagelsen af at booke gods, 
hvilket tidligere blev gjort på havnene. Øvrige tiltag inkluderer 
øget digitalisering af kundekommunikation samt serviceløft på 
udvalgte havne. 

Resultaterne for den seneste kundetilfredshedsundersøgelse 
forelå i begyndelsen af 2013. Den konkluderede, at målet om at 
flytte 10 procent af privatkunderne fra ”tilfredse” til ”godt tilfred-
se” ikke var blevet nået. Dette var dog ikke helt uventet, da en 
negativ effekt fra kunderne fulgte af havariet for det indchartre-
de containerskib Vega Sagittarius. 

Tilfredsheden er størst blandt de private kunder. Her viser den 
seneste måling en overordnet tilfredshed på 5,6 på en skala fra 
1 til 7. Det er samme gennemsnit som i 2011. Der har været en 
lille bevægelse mod de to topkarakterer 6 og 7, men det er 
marginalt, hvad der er flyttet.

Blandt mindre erhvervskunder faldt gennemsnittet i den over-
ordnede tilfredshed fra 5,2 til 4,9. 

Blandt de største erhvervskunder er der sket et gennemsnitligt 
fald fra 4,8 til 4,6 i overordnet tilfredshed. 

Royal Arctic Linietrafik
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Divisionen driver havne-, gods- og containerterminaler og 
varetager på vegne af Grønlands Selvstyre den lokale havne-
myndighed i 13 grønlandske byer. Disse steder fører divisionen 
endvidere tilsyn med havne- og kystfyr. 

Divisionen har i gennemsnit beskæftiget 258 personer i  
2012 (268 i 2012).

Serviceydelser
Udover de koncessionerede forpligtelser tilbyder divisionen 
også ekspedition af trawlere, passagerskibe og krydstogtskibe. 
Divisionen arbejder tæt sammen med Arctic Base Supply og 
Royal Arctic Logistics om at udvikle serviceydelser inden for 
disse forretningsområder.  

Certificering
Havnene i Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq er i 2012  
certificeret inden for kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse 
(ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001). 

De fire havne auditeres løbende.

Forventninger til 2014
Royal Arctic Havneservices medarbejdere varetager den 
daglige kontakt til rederiets kunder i Grønland. For at sikre at 
kundekrav fremover imødekommes bedst muligt, har divisio-
nen fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling – blandt 
andet indenfor sprog – således at man er endnu bedre rustet, 
når aktiviteten stiger, ikke mindst som forberedelse til efter-
forskningsboringer i årene fremover.

Royal Arctic Havneservice



Datterselskabet har ansvaret for godsbefordringen til, fra og 
mellem bygderne i Grønland. Opgaven er baseret på en servi-
cekontrakt med Grønlands Selvstyre. I de isfri områder besejles 
bygderne hver 14. dag med gods.

Selskabets omsætning udgjorde 67,6 millioner i 2013 (71,8 
millioner kroner i 2012). Heraf udgør 61,6 millioner kroner servi-
cebidrag fra Grønlands Selvstyre. I 2013 har selskabet i gen-
nemsnit beskæftiget 24 medarbejdere, hvoraf de 24 var mari-
timt personale, som er ansat i Royal Arctic Line (27 medarbej-
dere, heraf 26 maritime medarbejdere i 2012). Shipmanage-
ment, bemanding, regnskabsassistance og it-support udføres  
i henhold til serviceaftale med Royal Arctic Line.

Nuværende flåde 
Royal Arctic Bygdeservice ejer fire bygdeskibe og indchartrer  
i højsæsonen et stykgodsskib. 

De fire bygdeskibe har en høj alder. Det nuværende vedligehold 
af skibene er forbundet med store omkostninger, blandt andet 
fordi reservedele oftest skal specialfremstilles på grund af 
skibenes alder. 

Ny flåde
Royal Arctic Bygdeservice planlægger en delvis containerise-
ring af bygdesejladsen, når der leveres nye skibe til Royal Arctic 
Line. De to mindste af de nye skibe vil have en kapacitet på 
cirka 36 TEU, mens skibene i mellemklassen vil have en kapaci-
tet på omkring 108 TEU. Designet af skibene sikrer, at contai-
nere kan benyttes i højere grad, end tilfældet er i dag. 

Forventninger til 2014
Der forventes ikke de store ændringer i bygdebesejlingen i 
2014, og Pajuttaat og Vestlandia vil besejle Nordgrønland.

Royal Arctic Bygdeservice



Datterselskabet Royal Arctic Logistics A/S varetager Royal 
Arctic Lines interesser i Danmark, og driver linje- og havne-
agentur samt speditionsvirksomhed i basishavnen i Aalborg, og 
speditionsvirksomhed og havneagentur i Grønland. Selskabet 
driver en moderne havne-, gods- og containerterminal i Aalborg 
Østhavn. Royal Arctic Logistics ejer 67 procent af Aalborg 
Stevedore Company, der udfører stevedoreopgaver, der ikke 
relaterer sig til grønlandstrafikken.

I 2013 beskæftigede virksomheden i gennemsnit 177 med-
arbejdere (194 i 2012).

Årets resultat
I 2013 omsatte selskabet for 218 millioner kroner (224 millioner  
i 2012). Faldet kan først og fremmest henføres til de faldende 
godsmængder i grønlandstrafikken.

Strategien om udpræget fokus på omkostninger, effektiviserin-
ger og udnyttelse af mulighederne i nyt pakhus har vist sig 
gavnlig for selskabet. Trods faldet i omsætning er resultatet 
kraftigt forbedret. Resultatet for 2013 viser et overskud på  
3,6 millioner før skat mod et underskud på 5,2 kroner millioner 
før skat i 2012. 

Certificeringer
Royal Arctic Logistics er certificeret inden for kvalitetsledelse 
(ISO 9001) miljøledelse (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse 
(OHSAS 18001). Derudover er selskabet ISPSgodkendt  
(International Ship and Port Facility Security). Virksomheden  
er ligeledes godkendt af Fødevarestyrelsen til opbevaring  
og håndtering af fødevarer i køle- og frysehus.

Spedition
I fri konkurrence med andre udbydere tilbyder selskabet  
alle transportydelser. Royal Arctic Logistics primære speditions-
marked er Grønland, og i samarbejde med Royal Arctic Havne-
service tilbydes service i 13 grønlandske havne. 

Udover speditionsydelser tilbyder denne gren af Royal Arctic 
Logistics også logistikydelser til virksomheder med særlige 
krav, blandt andet trawlerservice, offshore, lagerhotel og 
distribution. Selskabet fungerer ligeledes som havneagent for 
både forskningsskibe og størstedelen af de krydstogtrederier, 
der sejler til Grønland. 

Forventninger til 2014
Der forventes samme aktivitetsniveau i 2014 som i 2013. 

Derfor fastholdes strategien om yderligere effektivisering af 
selskabet, og på at forbedre forretningsgrundlaget med en  
øget salgsindsats.

Royal Arctic Logistics 
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Arctic Base Supply
Arctic Base Supply A/S ejes 50 procent af Royal Arctic Line og 
50 procent af Danbor. Selskabet blev stiftet pr. 1. januar 2010 
med henblik på at forene de to moderselskabers særlige kom-
petencer indenfor henholdsvis operationer i Grønland og supply 
til offshore industrien. Selskabets mål er at udøve logistikstøtte 
til olie- og gasindustrien og beslægtet virksomhed – såvel 
onshore som offshore – primært i de arktiske områder og 
særligt i Grønland og i Grønlands territorialfarvande. 

Selskabet har i gennemsnit beskæftiget 4 fuldtidsmedarbejdere 
i 2013 mens der i 2012 var 18 personer tilknyttet selskabet.  
På grund af den lave aktivitet i det forgangne år har der været 
tilpasning af organisationen til aktivitetsniveauet.

Markedet  
Der har i 2013 ikke været gennemført efterforskningsboringer 
ved Grønland men udelukkende begrænsede seismiske under-
søgelser og nedlukning af fire af Cairns boringer fra tidligere.

Arctic Base Supply A/S har i lighed med tidligere udlejet MMSO 
assistenter (Marine Mammel and Seabird Observers) til de få 
seismiske aktiviteter og har støttet flere seismikoperatører med 
logistiske ydelser.

Resultat
Resultatet for 2013 viser et underskud på 2,7 millioner kroner 
før skat mod et overskud på 0,6 millioner kroner før skat i 2012. 

Forventninger til 2014
Der er i 2014 ikke blevet tildelt borelicenser i Grønland, hvorfor 
aktivitetsniveauet for Arctic Base Supply A/S forventes at blive 
på samme niveau som i 2013. Selskabet vil i 2014 fokusere på 
forberedelserne til forventede boreaktiviteter i 2015, herunder 
sikre den fornødne kapacitet samt skærpe procedurer, arbejds-
gange og prisstruktur for at kunne imødekomme den øgede 
konkurrence på logistik- og serviceydelser i Grønland. 

Arctic Umiaq Line
Arctic Umiaq Line A/S ejes 50 procent af Royal Arctic Line og 
50 procent af Air Greenland. Efter et par turbulente år er der for 
årene 2012 til og med 2016 indgået en aftale med Grønlands 
Selvstyre om underskudsgaranti.

Selskabet blev etableret i efteråret 2006 med henblik på erhver-
velse og drift af passagerskibet Sarfaq Ittuk. Sarfaq Ittuk sejler  
i rutefart på Vestkysten mellem Narsaq og Ilulissat. Der fokuse-
res primært på transport af lokale rejsende, men også turist-
segmentet serviceres. Arctic Umiaq Line har fire landbaserede 
medarbejdere.

Shipmanagement, bemanding, regnskabsassistance og it- 
support udføres i henhold til serviceaftale med Royal Arctic Line. 

I 2013 har Sarfaq Ittuk i gennemsnit haft 31 besætnings-
medlemmer, som er ansat i Royal Arctic Line. 

Forventninger til 2014
De senere år har vist, at det ikke er muligt at drive passager-
sejlads på rent kommercielle vilkår, og selskabet opererer med 
en underskudsgaranti fra Grønlands Selvstyre, som også 
forventes anvendt i 2014.

Associerede selskaber
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I 2012 offentliggjorde Naalakkersuisut Retningslinjer for god 
selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber. Hertil har 
Royal Arctic Line udarbejdet en detaljeret rapportering, som 
kan findes på selskabets hjemmeside ral.gl

Aktionærens rolle og  
samspil med selskabets ledelse
Royal Arctic Lines bestyrelse og direktion bakker op om et 
aktivt ejerskab, og indgår derfor i tæt dialog med ejerens re-
præsentanter; Naalakkersuisut og Departementet for Sundhed 
og Infrastruktur. Der afholdes aktionærmøder, hvor bestyrelses-
formanden orienterer om betydende udviklinger eller ændringer 
i resultatudviklingen og om sager, der kan have væsentlig 
samfundsmæssig eller samfundsøkonomisk virkning. Fragtrater 
og mastersejlplan godkendes hvert år af ejerens repræsentan-
ter, ligesom alle større beslutninger fremsendes til kommente-
ring hos ejerrepræsentanter inden implementering. Endelig 
modtager ejeren kvartalsrapporter og økonomiske nøgletal fra 
Royal Arctic Line. 

Interessenternes rolle og  
betydning for selskabet samt samfundsansvar 
Royal Arctic Lines strategi, som er udarbejdet af bestyrelse og 
direktion, fastsætter mål for kunder, medarbejdere og ejer. 
Bestyrelsen følger op på målene gennem tilfredshedsanalyser 
blandt kunder og medarbejdere og for ejerens vedkommende 
aktionærmøder. Der berettes yderligere om Royal Arctic Lines 
tilfredshedsanalyser blandt medarbejdere og kunder på hhv. 
side 21 og 25.

Bestyrelsen har godkendt Royal Arctic Lines strategi for sam-
fundsansvar. Mål og resultater for arbejdet med samfundsan-
svar er uddybet på side 17-23.  

Åbenhed og transparens 
I maj 2013 offentliggjorde Royal Arctic Line en ny hjemmeside. 
Herfra er års- og halvårsrapporter, bestyrelsens forretnings-
orden, vederlagsudvalgets kommissorium, vederlagspolitik 
samt politik for interessenter tilgængelige. Øvrig information, 
der måtte tilgå Erhvervsstyrelsen vil også blive offentliggjort  
på ral.gl. 

I november 2013 vedtog bestyrelsen en opdateret kommunika-
tionspolitik, der i overensstemmelse med Retningslinjer for god 
selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber fastsætter 
rammer og handlingsplaner for selskabets kommunikation med 
ejer, kunder og medarbejdere.

Bestyrelsens opgaver og ansvar 
Bestyrelsens opgaver og ansvar er specificeret i bestyrelsens 
forretningsorden, der blev opdateret i september 2013 med 
henblik på overensstemmelse med Retningslinjer for god  
selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber. 

•  Orientere ejeren om betydelige forventede og  
realiserede udviklinger

•  Udpege en næstformand fra bestyrelsens midte ved  
det konstituerende bestyrelsesmøde

•  Gennemgå årsregnskab og årsregnskabsmeddelelse 

•  Godkende budget for det efterfølgende år samt prognose, 
der fremlægges i forbindelse med halvårsregnskabet

•  Se til at revisionsprotokollater fremlægges samt  
underskrive disse

•  Tage stilling til selskabets organisation mindst en gang årligt; 
herunder navnlig organisationen af selskabets økonomi-
funktioner samt deres kontrolprocedurer

•  Varetage finansiel og forretningsmæssig risikostyring

•  Fastsætte overordnede strategiske mål  
i samarbejde med direktionen

•  Gennemgå selskabets forsikringsforhold en gang årligt; 
herunder ledelsens ansvarsforsikring

•  Gennemgå selskabets strategier og politikker for  
samfundsansvar og  kommunikation 

•  Gennemføre bestyrelses- og ledelsesevaluering

Bestyrelsens sammensætning og organisering
Royal Arctic Line er 100 procent ejet af Grønlands Selvstyre, 
der udpeger bestyrelsens formand og fire bestyrelsesmedlem-
mer. Medarbejderne i Royal Arctic Line vælger herudover tre 
medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. 

I henhold til Forretningsorden for Royal Arctic Lines bestyrelse, 
mødes bestyrelsen minimum fire gange årligt. Gennem forret-
ningsordenen sikres det tillige, at bestyrelsen handler uafhæn-
gigt af eventuelle særinteresser. 

Bestyrelsen gennemfører regelmæssigt en selvevaluering, der 
blandt andet vedrører bestyrelsens samlede kompetencer, 
eventuelle uddannelsesbehov, indbyrdes samarbejde samt 
samarbejde med direktionen. Resultaterne fremlægges for 
ejeren.

God selskabsledelse 
i Royal Arctic Line (Corporate Governance)



Ledelsens vederlag 
I april 2013 ajourførte Royal Arctic Lines bestyrelse selskabets 
vederlagspolitik, der omfatter retningslinjer for vederlæggelse af 
bestyrelse, direktion, ansatte med væsentlig indflydelse samt 
ansatte med kontrolfunktioner. Vederlagspolitikken ligger på 
Royal Arctic Lines hjemmeside ral.gl

Direktionens aflønning sker i overensstemmelse med veder-
lagspolitikken. Aflønningen inklusive pensionsbidrag fremgår af 
årsrapporten og vurderes at være på niveau med markedsvil-
kår. Direktionen er åremålsansat, og kontrakten indeholder  
ikke aftaler om fratrædelsesgodtgørelser eller bonusordninger.

Aflønning af bestyrelsen følger retningslinjerne fra Grønlands 
Selvstyre. Selskabets formand aflønnes med 200.000 kroner 
om året, de øvrige bestyrelsesmedlemmer med 100.000. 

Vederlagsudvalget har påbegyndt udarbejdelsen af retnings-
linjer for bonustildeling. 

Regnskabsaflæggelse (finansiel rapportering) 
I henhold til bestyrelsens forretningsorden afholder bestyrelsen 
et årligt regnskabsmøde, hvor årsrapport med revisionens 
udkast til påtegning forelægges bestyrelsen til godkendelse. 

Bestyrelsen forelægges tillige månedsrapporter, halvårs-
regnskab og prognose og godkender budget. Budget og 
budget opfølgning på større investeringer fremlægges også  
for bestyrelsen.  

Risikostyring og intern kontrol 
Ledelsen vurderer de driftsmæssige risici løbende, og der 
aflægges månedsregnskab til medlemmerne af bestyrelsen. 
Strategiske risici afdækkes i et årligt review, og markeds-
mæssige risici på kerneforretningen er minimerede som  
følge af koncession.

Revision 
Bestyrelsen vurderer revisionens uafhængighed og kompeten-
ce til brug for generalforsamlingens stillingtagen til valg af 
revision. Rammerne for revisionens opgaver og vederlæggelse 
behandles mindst en gang årligt på et bestyrelsesmøde.  
Vederlag og opgaver forhandles af direktionen, men  
forelægges bestyrelsen til godkendelse eller afvisning.

I december 2013 igangsatte bestyrelsen en udbudsrunde på 
selskabets revisionsopgaver. Leverandør på opgaven vælges 
ved Royal Arctic Lines generalforsamling den 6. maj 2014.



Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 
for Royal Arctic Line A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
således at årsrapporten efter vores opfattelse, giver et  
retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, 
passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsespåtegning

Aalborg, den 6. marts 2014

Direktion
 

Jens Andersen
CEO

Bestyrelse

Martha Labansen
Formand

Kristian Lennert
Næstformand

Bent Østergaard Tanja Nielsen Ole Frie

Mariane Hansen Efraim Tittussen Jens Peter Berthelsen







Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S
Vi har revideret årsrapporten for Royal Arctic Line A/S for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter 
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balan-
ce, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for 
såvel koncernen som selskabet. Årsrapporten aflægges efter 
årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der 
giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en 
årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på 
grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden 
væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at  
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten.  
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i års-
rapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et 
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præ-
sentation af årsrapporten.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende 
billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. 

Den uafhængige revisors påtegning

Aalborg,  
den 6. marts 2014

Deloitte
Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab

Per Jansen
Statsautoriseret revisor

Claus Bech
Statsautoriseret revisor
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Resultatopgørelse

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012

Omsætning
Koncessionerede fragtindtægter 532.735 599.684 537.376 604.059
Ikke-koncessionerede indtægter 99.669 106.171 181.700 189.845
Nettoomsætning 632.404 705.855 719.076 793.904
Andre driftsindtægter 4.596 4.520 65.479 69.611 

1 Samlede indtægter 637.000 710.375 784.555 863.515

Omkostninger
2 Fragtrelaterede omkostninger (31.043) (26.874) (55.059) (51.609)

Bruttofortjeneste 605.957 683.501 729.496 811.906

Skibe (170.234) (192.530) (202.008) (226.168)
Terminaler (107.832) (115.954) (63.205) (69.638)
Containerdrift (59.366) (49.849) (37.522) (30.532)
Salg og administration (42.296) (49.396) (86.650) (97.773)

3 Personale (210.923) (210.243) (314.053) (319.570)
4 Andre driftsomkostninger (43.332) (40.921) (50.880) (48.225)
5 Af- og nedskrivninger på aktiver 629 (11.886) 629 (11.886)

Samlede omkostninger (633.354) (670.779) (753.689) (803.792)

Driftsresultat (27.397) 12.722 (24.193) 8.114

6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat  2.895 (3.152) 0 0 
6 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat (825) 212 (715) 298 

Resultat før finansielle poster (25.327) 9.782 (24.908) 8.412

Finansielle poster
7 Finansielle indtægter  7.453  1.829  7.431  1.751 
8 Finansielle udgifter (2.974) (4.086) (3.016) (3.063)

Resultat før skat (20.848)  7.525 (20.493)  7.100 

Skat
9 Skat af årets resultat  6.575 (1.676)  5.870 (1.062)

Årets resultat (14.273)  5.849 (14.623)  6.038 

Minoritetsaktionærernes andel af tilknyttede virksomheders resultat 0 0 350 (189)

Årets Resultat (14.273)  5.849 (14.273)  5.849 

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret 25.000 0

 Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele  2.070 (5.140)
Overførsel til næste år (41.343) 10.989
I alt (14.273) 5.849
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Aktiver pr. 31. december

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver

Koncern goodwill 0 0 163 325 
10 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 163 325

Materielle anlægsaktiver
Skibe 115.050 126.610 115.050 126.610 
Bygninger 75.254 80.162 81.488 87.294 
Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 79.634 99.841 109.700 131.135 
Anlæg under opførelse 133.317 25.904 133.317 25.904 
Finansielt leaset transportudstyr 0 0 0 0 

11 Materielle anlægsaktiver i alt 403.255 332.517 439.555 370.943

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder
Kapitalinteresser i associerede virksomheder 49.946 47.051 0 0 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 8.793 9.618 10.607 11.322 
Værdipapirer 3.000 4.000 3.000 4.000 
Udskudte skatteaktiver 4.788 5.042 4.789 5.043

12 Finansielle anlægsaktiver i alt 66.527 65.711 18.396 20.365

Anlægsaktiver i alt 469.782 398.228 458.114 391.633

Omsætningsaktiver
Vare- og driftsbeholdninger

Driftsbeholdninger 16.898 19.572 19.440 21.054
Vare- og driftsbeholdninger i alt 16.898 19.572 19.440 21.054

Tilgodehavender
13 Tilgodehavender fra salg 49.647 57.164 61.187 71.270 

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 12.865 0 0 0 
Tilgodehavender associerede virksomheder 2.074 2.538 2.092 2.544 
Andre tilgodehavender 4.401 2.400 7.343 3.363 
Tilgodehavende selskabsskat 0 0 1.230 677 
Periodeafgrænsningsposter 6.485 7.297 6.735 7.934 
Afledte finansielle instrumenter 0 1.762 0 1.762 
Tilgodehavender i alt 75.472 71.161 78.587 87.550

Likvide beholdninger
14 Likvider 162.766 299.199 189.888 316.916

Omsætningsaktiver i alt 255.136 389.932 287.915 425.520

Aktiver i alt 724.918 788.160 746.029 817.153
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Passiver pr. 31. december

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012

Egenkapital
15 Aktiekapital 120.000 120.000 120.000 120.000

Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele:
- Tilknyttede virksomheder 37.837 34.942 0 0
- Associerede virksomheder 4.046 4.871 5.428 6.143
Foreslået udbytte for regnskabsåret 25.000 0 25.000 0
Overført resultat 304.960 341.929 341.415 375.599
Egenkapital i alt 491.843 501.742 491.843 501.742

Minoritetsinteresser
16 Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen 0 0 1.196 1.655

Minoritetsinteresser i alt 0 0 1.196 1.655

Hensatte forpligtigelser
Garantiforpligtigelser 525 296 585 356

9 Udskudt skat 91.548 104.260 92.678 104.614
Hensatte forpligtigelser i alt 92.073 104.556 93.263 104.970

Gældsforpligtigelser
Langfristede gældsforpligtelser

Pantegæld i skibe 4.534 20.843 4.534 20.843
Prioritetsgæld 19.356 13.602 19.356 13.602

17 Langfristede gældsforpligtelser i alt 23.890 34.445 23.890 34.445

Kortfristede gældsforpligtelser
17 Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 10.583 10.544 10.583 10.544
18 Leverandørgæld 24.671 36.607 30.739 47.354

Gæld til tilknyttede selskaber 14.859 18.683 0 0
Gæld til associerede selskaber 426 274 553 481
Selskabsskat 0 7.372 0 7.470

19 Anden gæld 66.573 73.937 93.962 108.492
Kort gæld 117.112 147.417 135.837 174.341

Gæld i alt 141.002 181.862 159.727 208.786

Passiver i alt 724.918 788.160 746.029 817.153

24 Pantsætninger
25 Leasing- og lejeforpligtelser
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Egenkapitalopgørelse

 
 
DKK 1.000

Aktiekapital 
 

Reserve for  
nettoopskrivning  
af kapitalandele

Udbytte 
 

Overført 
overskud 

Egenkapital 
i alt 

Royal Arctic Line A/S

Egenkapital 1. januar 2013 120.000 39.813 0 341.928 501.741
Årets resultat  2.070 25.000 (41.343) (14.273)
Skatteværdi af udbytte 6.137 6.137
Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter (1.762) (1.762)
Egenkapital 31. december 2013 120.000 41.883 25.000 304.960 491.843

Egenkapital 1. januar 2012 120.000 45.801 20.000 326.306 512.107
Udbetalt udbytte (20.000) (20.000)
Årets resultat (5.140) 10.989 5.849
Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter  1.762 1.762
Fusion med Royal Arctic Tankers A/S (848)  2.602 1.754
Skattemæssig effekt af fusion 269 269
Egenkapital 31. december 2012 120.000 39.813 0 341.928 501.741

Royal Arctic koncernen

Egenkapital 1. januar 2013 120.000 6.043 0 375.698 501.741
Årets resultat (715) 25.000 (38.558) (14.273)
Skatteværdi af udbytte 6.137 6.137
Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter (1.762) (1.762)
Egenkapital 31. december 2013 120.000 5.328 25.000 341.515 491.843

Egenkapital 1. januar 2012 120.000 6.594 20.000 365.513 512.107
Udbetalt udbytte (20.000) (20.000)
Årets resultat 297 5.552 5.849
Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 1.762 1.762
Fusion med Royal Arctic Tankers A/S (848) 2.602 1.754
Skattemæssig effekt af fusion 269 269
Egenkapital 31. december 2012 120.000 6.043 0 375.698 501.741
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Pengestrømsopgørelse

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Driftsresultat (27.397) 12.722 (24.193) 8.114
Af- og nedskrivninger 43.332 40.921 50.880 48.225
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder 0 2.200 0 1.000
Nettorenter 4.479 (2.257) 4.415 (1.312)

9 Betalt skat (7.372) (15.168) (7.852) (16.589)
20 Ændring i driftskapital (26.145) 25.274 (21.526)  15.904 

Pengestrømme fra driftsaktivitet (13.103) 63.692 1.724 55.342

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
11, 21 Investeringer (119.120) 189.796 (125.590) 180.275

Salg af anlægsaktiver 5.304 2.896 6.352 4.350
Nettoinvestering i kapitalandele i tilknyttede og  
associerede virksomheder

 
0

 
(1.846)

 
0

 
(1.846)

Lånekapital, tilknyttede og associerede virksomheder 1.000 1.000 1.000 1.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (112.816) 191.846 (118.238) 183.779

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
22 Årets låneoptagelse 0 171.568 0 171.568
23 Årets afdrag (10.514) (299.165) (10.514) (299.165)

Udbetalt udbytte 0 (20.000) 0 (20.000)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (10.514) (147.597) (10.514) (147.597)

Ændringer i likvider (136.433) 107.941 (127.028) 91.524
Likvider ved årets begyndelse 299.199 191.257 316.916 225.392
Likvider ved årets udgang 162.766 299.199 189.888 316.916

Fordelt således:
14 Likvide midler 162.766 299.199 189.888 316.916

I alt 162.766 299.199 189.888 316.916
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Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
Hvor intet andet er anført er beløb angivet i DKK 1.000 2013 2012 2013 2012

1 Samlede indtægter
Selskabets indtægter sammensætter sig af transportydelser mellem Grønland, Canada, Island og Danmark, 
mellem byer i Grønland, for- og eftertransport, stevedoreydelser og andre ydelser i naturlig forlængelse heraf.
Omsætningen er opdelt i indtægterne fra den koncessionerede søtransport samt øvrige ikke-koncessionerede indtægter.
Andre driftsindtægter udgøres af Grønlands Selvstyres betaling for indgået serviceaftale med  
Royal Arctic Bygdeservice A/S og med Royal Arctic Line A/S om varetagelse af havnemyndighed 

2 Fragtrelaterede omkostninger
Disse vedrører omkostninger, der direkte medgår til opnåelse af indtægter, og vedrører primært
omkostninger til for- og eftertransport samt kommission til Royal Arctic Logistics A/S.

3 Personaleomkostninger
Personaleomkostningerne kan specificeres således:
Lønninger og gager 178.015 180.516 268.444 277.347
Pensionsbidrag og sociale omkostninger 24.282 21.499 34.876 32.365
Andre personaleomkostninger 8.626 8.228 10.733 9.858
Personaleomkostninger i alt 210.923 210.243 314.053 319.570

Direktion 2.815 2.759
Bestyrelse 900 900
Vederlag i alt 3.715 3.659

Gennemsnitligt antal heltidsansatte 582 590 762 785
Antal ansatte ved årets udgang 580 578 756 758

Elever indgår i opgørelserne ved årets udgang med 55 62 55 62

Endvidere er der ved årets udgang i Royal Arctic Line A/S 
ansat følgende medarbejdere som er udlejet til:
Royal Arctic Bygdeservice A/S 21 26
Arctic Umiaq Line A/S 34 28
Arctic Base Supply A/S 2 4

4 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver
Skibe 11.559 11.571 11.559 11.571
Bygninger 4.907 4.900 5.748 5.757
Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 27.609 24.057 35.081 31.065
Koncern goodwill 0 0 163 162
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver (743) 393 (1.671) (330)
Af- og nedskrivninger i alt 43.332 40.921 50.880 48.225

5 Andre driftsomkostninger
I denne post indgår nedskrivninger i 2012 på omkostninger afholdt i forbindelse med selskabets nybygningsprogram af 
skibe. Programmet blev sat midlertidigt i bero, som følge af det tyske værft, P & S Werften´s konkurs i efteråret 2012.
I 2013 er et nyt bygningsprogram iværksat i Polen.
Nedskrivningen i 2012 omfatter bl.a. omkostninger til løbende tilsyn med byggeriet, andel af etableringsomkostninger,  
bankfinansiering og eksportgarantiforsikring m.v. 
I 2013 udgør beløbet en indtægt efter at der ved forhandling i 2013 er opnået en besparelse på de anførte  
omkostninger i 2013.
Se øvrig omtale heraf i ledelsesberetningen 
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6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder efter skat
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat

Royal Arctic Logistics A/S 3.008 (4.234)
Royal Arctic Bygdeservice A/S (113) 1.082
Tilknyttede virksomheders resultat i alt 2.895 (3.152)

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat
Ejendomsselskabet Suliffik A/S 109 0 109 0
Arctic Umiaq Line A/S 0 0 0 0
Aalborg Toldoplag A/S 0 0 110 90
Nordjysk Kombi Terminal A/S 0 0 0 (4)
Arctic Base Supply A/S (934) 212 (934) 212
Associerede virksomheders resultat i alt (825) 212 (715) 298

7 Finansielle indtægter
Indtægter fra finansielle anlægsaktiver 204 204 204 204
Indtægter fra tilknyttede virksomheder 80 157 0 0
Indtægter fra finansielle instrumenter 4.020 0 4.020 0
Andre finansielle indtægter 3.149 1.468 3.207 1.547
Finansielle indtægter i alt 7.453 1.829 7.431 1.751

8 Finansielle omkostninger
Omkostninger fra tilknyttede virksomheder (33) (1.014) 0 0 
Omkostninger fra finansielle instrumenter (1.167) 0 (1.167) 0 
Andre finansielle omkostninger (1.774) (3.072) (1.849) (1.256)
Finansielle omkostninger i alt (2.974) (4.086) (3.016) (3.063)

9 Skat
Den udgiftsførte selskabsskat sammensætter sig således:
Royal Arctic Line A/S
Aktuel skat, Grønland 0 7.372 0 7.372
Udskudt skat, Grønland (6.639) (5.696) (6.639) (5.696)
Regulering vedr. tidligere år 64 0 64 0 
Tilknyttede virksomheder
Aktuel skat, Grønland 0 97
Aktuel skat, Danmark 0 179
Regulering for tidligere år 224 55
Udskudt skat, Grønland (51) 408
Udskudt skat, Danmark 859 (1.353)
Effekt af ændret skatteprocent, Danmark (327) 0 
Skat af årets resultat (6.575) 1.676 (5.870) 1.062

Indkomstskat
Betalt skat i alt 15.168 16.589

Afstemning af skatteprocent:
Grønlandsk skatteprocent 31,8 % 31,8 % 31,8 % 31,8 %
Dobbeltbeskattet værditilvækst i tilknyttede virksomheder (4,4) % (22,6) % (4,5) % (24,0) %
Forskel i skatteprocent for tilknyttede virksomheder 4,4 % 13,3 % 1,6 % 7,4 %
Effekt af ændret skatteprocent på udskudt skat, Danmark 1,6 %
Anden skatteprocent, minoritetsandele 0,0 % 0,0 % (0,2) % (0,2) %
Andet, herunder ikke fradragsberettigede omkostninger (0,3) % (0,2) % (1,7) % (0,1) %
Årets effektive skatteprocent 31,5 % 22,3 % 28,6 % 14,9 %

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012
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Hensættelsen til udskudt skat skyldes større skattemæssige end  
regnskabsmæssige afskrivninger og fremkommer således:
Hensættelse primo 104.260 109.015 104.855 110.960
Regulering vedr. året før 64 0 64 0
Skattemæssig nettoeffekt af fusion med Royal Arctic Tanker A/S 0 941 0 941
Årets hensættelse (6.639) (5.696) (6.104) (7.046)
Skatteværdi af udbytte (6.137) 0 (6.137) 0 
Hensættelse ultimo 91.548 104.260 92.678 104.855

Udskudt skat hviler på følgende poster:
Materielle anlægsaktiver 81.868 92.849 83.778 95.267
Finansielle anlægsaktiver 13.329 12.641 13.329 12.641
Omsætningsaktiver (1.285) (1.135) (1.333) (1.178)
Langfristede gældsforpligtelser (2.197) 0 (2.197) 0
Øvrige (167) (95) (899) (1.875)
I alt 91.548 104.260 92.678 104.855

10 Immaterielle anlægsaktiver
Koncern goodwill

Kostpris
Kostpris primo 0 0 813 813
Tilgang i året 0 0 0 0
Kostpris ultimo 0 0 813 813

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger primo 0 0 488 326
Årets af- og nedskrivninger 0 0 162 162
Af- og nedskrivninger ultimo 0 0 650 488

Bogført værdi ultimo 0 0 163 325

11 Materielle anlægsaktiver
Skibe  

Kostpris
Kostpris primo 781.745 777.745 795.939 791.939
Tilgang i året 0 4.000 0 4.000
Afgang i året 0 0 0 0
Kostpris ultimo 781.745 781.745 795.939 795.939

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger primo 655.135 643.564 669.329 657.758
Årets af- og nedskrivninger 11.559 11.571 11.559 11.571
Af- og nedskrivninger på afgang i året 0 0 0 0
Af- og nedskrivninger ultimo 666.694 655.135 680.888 669.329

Bogført værdi ultimo 115.050 126.610 115.050 126.610

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012
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Bygninger  
Kostpris
Kostpris primo 149.148 149.148 159.290 155.579
Tilgang i året 0 750 0 4.461
Afgang i året 0 (750) (58) (750)
Kostpris ultimo 149.148 149.148 159.232 159.290

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger primo 68.987 64.337 71.996 66.489
Årets af- og nedskrivninger 4.907 4.900 5.748 5.757
Af- og nedskrivninger på afgang i året 0 (250) 0 (250)
Af- og nedskrivninger ultimo 73.894 68.987 77.744 71.996

Bogført værdi ultimo 75.254 80.162 81.488 87.294

Transportudstyr, havnebåde maskiner og inventar
Kostpris
Kostpris primo 357.326 333.939 447.175 420.837
Tilgang i året 11.707 33.482 18.177 45.017
Afgang i året (16.849) (10.095) (19.671) (18.679)
Kostpris ultimo 352.184 357.326 445.681 447.175

Opskrivninger
Opskrivninger primo 0 0 1.500 1.500
Tilgang i året 0 0 0 0
Afgang i året 0 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 1.500 1.500

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger primo 257.484 242.140 317.540 303.146
Årets af- og nedskrivninger 27.609 24.057 35.081 31.065
Af- og nedskrivning på afgang i året (12.542) (8.713) (15.139) (16.671)
Af- og nedskrivninger ultimo 272.551 257.484 337.482 317.540

Bogført værdi ultimo 79.634 99.841 109.700 131.135

Anlæg under opførelse
Skibe 123.053 20.700 123.053 20.700
Bygninger 9.350 5.204 9.350 5.204
Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 914 0 914 0
I alt 133.317 25.904 133.317 25.904

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012
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Finansielt leaset transportudstyr
Kostpris
Kostpris primo 0 0 0 158
Tilgang i året 0 0 0 0
Afgang i året 0 0 0 (158)
Kostpris ultimo 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger primo 0 0 0 55
Årets af- og nedskrivninger 0 0 0 0
Af- og nedskrivning på afgang 0 0 0 0
Reklassificeret til transportudstyr, havnebåde maskiner og inventar 0 0 0 (55)
Af- og nedskrivninger ultimo 0 0 0 0

Bogført værdi ultimo 0 0 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt 403.255 332.517 439.555 370.943

Pantsætninger, se note 24

12 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris
Kostpris primo 12.109 12.109 0 0
Tilgang i året 0 0 0 0
Afgang i året 0 0 0 0
Kostpris ultimo 12.109 12.109 0 0

Op- og nedskrivninger
Op- og nedskrivninger primo 34.942 40.294 0 0
Andel af årets resultat 2.895 (3.152) 0 0
Udbetalt udbytte 0 (2.200) 0 0
Op- og nedskrivninger ultimo 37.837 34.942 0 0

Bogført værdi ultimo 49.946 47.051 0 0

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012



46

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris
Kostpris primo 4.747 5.002 5.179 5.434
Tilgang i året 0 0 0 0
Afgang i året 0 (255) 0 (255)
Kostpris ultimo 4.747 4.747 5.179 5.179

Op- og nedskrivninger
Op- og nedskrivninger primo 4.871 5.507 6.143 6.694
Andel af årets resultat (825) 212 (715) 297
Netto regulering i forbindelse med fusion af Royal Arctic 
Tankers A/S 0 (848) 0 (848)

Op- og nedskrivninger ultimo 4.046 4.871 5.428 6.143

Bogført værdi ultimo 8.793 9.618 10.607 11.322

Ejendomsselskabet Suliffik A/S, Nuuk, ejerandel 30,3 % 4.733 4.624 4.733 4.624
Arctic Umiaq Line A/S, ejerandel 50 % 182 182 182 182
Aalborg Toldoplag A/S, Aalborg, ejerandel 40 % 0 0 1.598 1.488
Nordjysk Kombi Terminal A/S, Aalborg, ejerandel 50 % 0 0 216 216
Arctic Base Supply A/S, ejerandel 50 % 3.878 4.812 3.878 4.812

Bogført værdi ultimo 8.793 9.618 10.607 11.322

Tilgodehavende hos associerede virksomheder
Kostpris  
Kostpris primo 4.000 5.000 4.000 5.000
Kostpris ultimo 4.000 5.000 4.000 5.000

Op- og nedskrivninger
Årets bevægelse (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)
Op- og nedskrivninger ultimo (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

Bogført værdi ultimo 3.000 4.000 3.000 4.000

Værdipapirer
Kostpris
Kostpris primo 5.042 4.298 5.043 4.299
Tilgang i året 0 2.151 0 2.151
Afgang i året (254) (1.407) (254) (1.407)
Kostpris ultimo 4.788 5.042 4.789 5.043

Bogført værdi ultimo 4.788 5.042 4.789 5.043

Finansielle anlægsaktiver i alt 66.527 65.711 18.396 20.365

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012
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13 Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavenderne indeholder, ud over fragtindtægterne, afgifter opkrævet på vegne af Grønlands Selvstyre.  
Disse afgifter opkræves sammen med fragten.

I regnskabsposten indgår:
Igangværende rejser 3.633 3.062 3.633 3.062
Uindløste efterkravsforsendeleser 2.030 3.859 2.036 3.891 

14 Likvider/bankgæld
Herar udgør USD 527 270 546 286
Heraf udgør EUR 290 19.991 631 20.025
Heraf udgør SEK 0 0 5 5

Omregnet til statusdagens kurser giver dette tDKK  5.016  150.667  7.667  151.027 

Heraf pansat EUR 19.337 svarende til tDKK 0  144.263 0 144.263

15 Aktiekapital
Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser.
Aktiekapitalen består af én aktie á DKK 80 mio. og én aktie á DKK 40 mio.
Aktiekapitalen er ikke ændret de seneste fem år.

16 Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen
Minoritetsinteresser ved årets begyndelse 1.655 2.466
Andel af årets resultat (350) 189
Udbetalt udbytte 0 (1.000)
Korrektion primopost 2012 (109) 0 
Minoritetsinteresser ved årets slutning 1.196 1.655

17 Langfristede gældsforpligtelser
Den langfristede gældsforpligtelse forfalder således:
Kortfristet del af pantegæld i skibe 9.068 9.068 9.068 9.068
Kortfristet del af prioritetsgæld 1.515 1.476 1.515 1.476
Kortfristet del i alt 10.583 10.544 10.583 10.544

Langfristet del i alt 23.890 34.445 23.890 34.445

Nominel værdi i alt 34.877 45.422 34.877 45.422

Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris)
Pantegæld i skibe 0 0 0 0
Prioritetsgæld 12.162 13.842 12.162 13.842
Amortiseret kostpris i alt 12.162 13.842 12.162 13.842

18 Leverandørgæld
Heri indgår værdibeløbet af  
endnu ikke indløste efterkravsforsendelser på

 
(2.030)

 
(3.859)

 
(2.036)

 
(3.891)

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
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19 Anden gæld
Skyldige poster vedrørende løn og hyre indgår med 37.074 37.101

Investeringsbidrag 20.238 30.988

Endvidere indgår der skyldige omkostninger med 9.261 5.848

Anden gæld i alt 66.573 73.937

20 Ændring i driftskapital
Forskydning i tilgodehavender (6.073) 5.872 7.754 442
Forskydning i driftsbeholdninger  2.674 (1.078)  1.614 (77)
Forskydning i hensatte forpligtelser 229 64 229 94
Forskydning i leverandørgæld (11.936)  1.702 (16.615) 570
Forskydning i anden gæld m.v. (11.039)  18.713 (14.508) 14.875
Ændring i driftskapital i alt (26.145)  25.274 (21.526)  15.904 

21 Investeringer
Investering i skibe 0 4.000 0 4.000
Investering i bygninger 0 750 0 4.461
Investering i andre anlægsaktiver 11.707 33.482 18.177 45.017
Forskydning i anlæg under opførelse 107.413 (224.028) 107.413 (229.753)
Investeringer i alt 119.120 (185.796) 125.590 (176.275)

22 Årets låneoptagelse
Låneoptagelse, pantegæld i skibe 0 149.316 0 149.316
Låneoptagelse, prioritetsgæld 0 22.252 0 22.252
Årets låneoptagelse i alt 0 171.568 0 171.568

23 Årets afdrag
Årets afdrag, pantegæld i skibe 9.068 275.841 9.068 275.841
Årets afdrag, prioritetsgæld 1.446 23.324 1.446 23.324
Årets afdrag i alt 10.514 299.165 10.514 299.165

24 Pantsætninger
Den bogførte værdi af pantsatte aktiver udgør:
Skibe 115.050 126.610 115.050 126.610
Bygninger 39.715 42.512 39.715 42.512
Pantsatte likvider, se note 14 0 144.263 0 144.263

25 Leasing - og lejeforpligtelser
Ud over de balanceførte forpligtelser har selskabet følgende væsentlige forpligtelser:
Containere med udløb i 2017 og  
en samlet betaling på USD  6,4 mio. svarende til DKK:

 
34.989

 
27.605

 
34.989

 
27.605

hvoraf der i 2014 forfalder USD 2,1 mio. svarende til DKK 11.312

Lejeaftaler der kan opsiges til  
udgangen af 2015 med årlige betalinger på:

 
13.513

 
12.186

 
13.513

 
12.186

Lejeaftaler der kan opsiges til  
udgangen af 2022 med årlige betalinger på:

 
15.800

 
15.800

Royal Arctic Logistics A/S har stillet lejebetalingsgaranti på: 6.200 6.200

Begrænset selvskyldner kaution Arctic Base Supply A/S 1.000 1.000 1.000 1.000

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012
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26 Kontrakter på afledte finansielle instrumenter Restløbetid
Varekøb – oliekontrakter, 14.375 MTS 0-16 måneder
Varekøb – valutaterminsforretninger, køb 7.000 tUSD 0-2 måneder

27 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer
Der er i årsrapporten udgiftsført honorar til den  
generalforsamlingsvalgte revisor som følger:
Lovpligtig revision 748 863 1.055 1.219
Andre ydelser 926 2.436 989 2.517
I alt 1.674 3.299 2.044 3.736

28 Nærtstående parter
Som nærtstående parter anses medlemmer af selskabet bestyrelse og direktion, selskabets eneaktionær  
Grønlands Selvstyre samt selskaber hvori disse har bestemmende eller betydelig indflydelse. 
Der har ikke været gennemført væsentlige transaktioner med nærtstående parter i året og samhandel med  
selskaber, hvori Grønlands Selvstyre har bestemmende indflydelse, har haft karakter af normal samhandel.
Ledelsesvederlag fremgår af note 3.
Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

29 Ledelseshverv
Bestyrelsen og direktionens ledelseshverv i aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede tilknyttede virksomheder
 
Kristian Frederik Lennert

Direktør i Inuplan A/S
Næstformand i Grønlandsbanken A/S
Bestyrelsesmedlem i Nuna Consult A/S Ingeniørit Siunnersuisartut

 
Bent Østergaard

Adm. Direktør, Lauritzen Fonden og LF Investment ApS
Bestyrelsesformand i J. Lauritzen A/S
Bestyrelsesformand i DFDS A/S
Bestyrelsesformand i Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S
Bestyrelsesformand i Nanonord A/S
Bestyrelsesformand i Cantion A/S
Bestyrelsesmedlem i Meabco Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i Meabco A/S
Bestyrelsesmedlem i Mama Mia Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i COMENXA A/S
Bestyrelsesmedlem i Desmi A/S

 
Ole Frie

Bestyrelsesformand i Fredericia Shipping A/S
Bestyrelsesformand i ICT Logistics A/S
Bestyrelsesformand i ICT Holding A/S
Bestyrelsesformand i Iron Mountain A/S
Bestyrelsesformand i Holm & Co. A/S
Bestyrelsesformand i DKC Transport A/S
Bestyrelsesmedlem i Nyherji A/S
Bestyrelsesmedlem i Applicon A/S

 
Jens Andersen

Bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet ”Posthuset” A/S
Bestyrelsesmedlem i Arctic Umiaq Line A/S

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2013 2012 2013 2012
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Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Royal Arctic Line er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse D. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000, hvor andet ikke er anført.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidi-
ge økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af 
en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og 
tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som 
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver 
og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle 
indtægter eller finansielle omkostninger. 

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter Royal Arctic Line A/S (modervirk-
somheden) og de inden og udenlandske virksomheder (tilknyt-
tede virksomheder) med igangværende kommercielle aktivite-
ter, som kontrolleres af modervirksomheden jfr. koncernover-
sigten side 21. Kontrol opnås ved, at moderselskabet enten 
direkte eller indirekte ejer 50 procent eller mere af stemmeret-
tighederne.

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder 
mellem 20 og 50 procent af stemmerettighederne og udøver 
betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som 
associerede virksomheder.

Konsolideringsprincipper
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne 
for Royal Arctic Line A/S og dets tilknyttede virksomheder. 
Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning 
af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen 
foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkost-
ninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester 
og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomhe-
der, samt urealiserede interne avancer. De regnskaber, der 
anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overens-
stemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes tilknyttede virksomheders 
regnskabsposter 100 procent. 

Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og 
nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis 
resultatopgørelsen og balancen. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den 
forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomheders netto-
aktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncer-
nregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Nystiftede selskaber 
medtages først i den regnskabsmæssige konsolidering fra og 
med det regnskabsår, hvor den kommercielle aktivitet påbegyn-
des. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konso-
liderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, 
hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og 
forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. 
Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og 
offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i 
forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffek-
ten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den 
erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne 
aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsak-
tiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en 
individuel vurdering af brugstiden. Negative forskelsbeløb 
(negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvik-
ling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som 
en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatop-
gørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Såvel 
positive som negative forskelsbeløb afskrives over 5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af tilknyttede 
virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen 
eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af 
nettoaktiverne på afhændelses- henholdsvis afviklingstidspunk-
tet, inklusive ikke afskrevet goodwill samt forventede omkost-
ninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i 
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis 
andre driftsomkostninger.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning 
til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtel-
ser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke  
er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens 
valutakurs eller til de valutakurser, hvortil beløbene er sikrede.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens 
kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens 
kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. 
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til 
historiske kurser.

Regnskabspraksis
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Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i 
balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte 
finansielle instrumenter indregnes i særskilt post under hen-
holdsvis tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der 
er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af 
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, 
indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdi-
en af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der 
er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af 
fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. 
Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumu-
lerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende 
regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingel-
serne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes 
ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som 
 finansielle poster.

Resultatopgørelsen
Principper for måling og indregning
Basisfragtindtægter indregnes forholdsmæssigt efter skibenes 
position for de igangværende rejser ved regnskabsårets 
udgang. Øvrige indtægter omfatter de i året fakturerede  
ydelser. Udgifter medtages i resultatopgørelsen i den  
periode, de vedrører. 

Afskrivninger
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede 
økonomiske levetid. I særlige tilfælde foretages individuelle 
op- og nedskrivninger herudover.

Der foretages afskrivninger baseret på følgende vurderinger  
af de materielle aktivers økonomiske levetider:
- Skibe 10 - 20 år 
- Bygninger  5 - 30 år
- Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 3 - 10 år

I posten transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 
indgår implementeringsudgifter til nyt ERP-system, som  
afskrives over tre år.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives efter samme  
retningslinjer, som gælder for ejede aktiver af samme art. 

Anskaffelser under t.kr. 50 indregnes i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 
opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af 
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
sammen med af- og nedskrivninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og  
associerede virksomheder
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholds-
mæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resul-
tat før skat efter eliminering af urealiserede koncerninterne 
fortjenester og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning  
på koncerngoodwill henholdsvis negativ koncerngoodwill. 
Andel i tilknyttede virksomheders skat indregnes under skat  
af årets resultat.



 

I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige 
andel af associerede virksomheders resultat efter skat.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostnin-
ger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og 
ikke-realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, 
gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, samt 
amortiseringstillæg vedrørende pantegæld og prioritetsgæld.

For finansielle poster, der har anden termin end regnskabsåret, 
foretages periodisering.

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, 
der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under koncer-
nens ordinære drift, og derfor ikke forventes at være tilbage-
vendende.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 
udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen tillige med even-
tuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

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

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 
indregnes i resultatopgørelsen.

Skat beregnes med 25 procent af den danske indkomst og  
31,8 procent af den grønlandske indkomst.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af 
af- og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over fem år.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med tillæg 
af opskrivninger og fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af 
aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive  
taget i brug.

Renter af kapital, som i fremstillingsperioden er anvendt til 
forudbetaling på nybygningskontrakter, medregnes i anskaffel-
sessummen for det aktiv forudbetalingen vedrører.

Finansielt leasede aktiver, som er af væsentlig betydning for 
den økonomiske stilling, medtages i balancen med en værdi, 
der på begyndelsestidspunktet svarer til nutidsværdien af de i 
aftalerne fastlagte minimumsydelser. Dog anvendes anslået 
handelsværdi, såfremt denne skønnes væsentligt lavere. Ved 
regnskabsårets udgang værdisættes aktiverne efter samme 
retningslinjer, som gælder for ejede aktiver af samme art.

Under grunde og bygninger indgår ombygningsudgifter af 
lejede lokaler.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, 
såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Udgifter til vedligeholdelse afholdt i forbindelse med  
ordinære klassedokninger indregnes i resultatopgørelsen  
på afholdelsestidspunktet.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og  
associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede 
virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis 
metode (equitymetoden). Dette indebærer, at kapitalandelene 
i balancen måles til den forholdsmæssige andel af 
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virksom hedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg 
eller fradrag af ikke-afskrevet positiv henholdsvis negativ 
koncerngoodwill og med fradrag eller tillæg af ikke-realiserede  
koncerninterne fortjenester og tab. 

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med 
negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et even-
tuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med 
moderselskabets andel af den negative indre værdi i det om-
fang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssi-
ge negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes 
det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, 
modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at 
dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
og associerede virksomheder overføres til reserve for nettoop-
skrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabs-
mæssige værdi overstiger kostprisen.

Ved køb af tilknyttede virksomheder anvendes overtagelses-
metoden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab. 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO- 
metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig-
vis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til 
imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter 
afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. 
Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter 
børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dags-
værdi (børskurs) på balancedagen. Ikkerealiserede  
gevinster og tab føres over resultatopgørelsen.

Egenkapital
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for 
vedtagelse på generalforsamlingen. Eventuelt foreslået udbytte 
for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapi-
talen. 

Hensatte forpligtelser
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser i henhold til søloven. 

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede 
gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. 
Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangs-
punkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudt skat måles på grundlag af gældende skatteregler og 
skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens 
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes 
udløst som aktuel skat. 

Udskudt skat beregnes med 25 procent af den danske ind-
komst og 31,8 procent af den grønlandske indkomst.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, 
svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld 
til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi 
ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver ind-
regnes i balancen som gældsforpligtelser og måles efter første 
indregning til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel 
indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som 
en finansiel omkostning.

Såfremt leasingydelsen er aftalt i fremmed valuta, kursreguleres 
passivposten efter samme principper, som gælder for øvrige 
mellemværender i fremmed valuta.

Andre finansielle forpligtelser
I 2011 har selskabet påbegyndt opkrævning af et investerings-
bidrag, der udgør 3,1 procent af basisfragtindtægterne. Dette 
investeringsbidrag, som opkræves på vegne af Grønlands 
Selvstyre, skal dække forøgede udgifter til bygdeforsyninger, 
som følge af bygning af nye skibe til bygdeforsyningen. Da disse 
skibe tidligst forventes leveret 2015 er investeringsbidraget 
optaget på balancen som gæld pr. 31. december.

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser  
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den 
indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, inve-
steringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets 
begyndelse og slutning. 

Pengestrømme ved køb og salg af virksomheder vises separat 
under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter. I 
pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende 
købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og penge-
strømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til 
salgstidspunktet. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som drifts-
resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i 
driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter 
betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og 
aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og  
finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter 
ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens 
aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagel-
se af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdi-
papirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet 
bankgæld.
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Koncession  
og priser

Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession til at drive linjefart til, 
fra og mellem byerne i Grønland samt mellem Grønland og Reykjavik, Aalborg og en 
række oversøiske destinationer. Som følge heraf har Royal Arctic Line en markeds
andel på 100 procent for almen containeriseret godstransport til søs i Grønland.

Koncessionen – en ret og en pligt
Med eneretten følger en pligt til at forsyne det grønlandske samfund. Betingelser om 
anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for alle byer i både Vest og Øst
grønland følger med koncessionen. 

Koncessionen omfatter godstyper som: 
•   Fødevarer 
•   Forbrugsvarer, herunder blandt andet møbler, hvidevarer, biler og både
•   Materialer til bygge og anlægssektoren
•   Øvrigt gods, herunder transportudstyr og tankcontainere
•  Rejer og fisk 

Det fremgår desuden af loven om storskalaprojekter, at en kunde skal kunne påvise,  
at Royal Arctic Line ikke er konkurrencedygtig, såfremt kunden ønsker at anvende et 
andet rederi. 

Forretning udenfor koncessionen
Udviklingen i de koncessionerede godsmængder er betinget af den generelle udvikling 
i det grønlandske samfund, og rederiet er samtidigt sårbart overfor selv små udsving i 
de koncessionerede godsmængder. Som konsekvens har Royal Arctic Line iværksat 
udvikling af ikkekoncessionerede forretningsområder. 

Aktiviteter, der ikke er baseret på koncessionen, er nært knyttet til udviklingen af nye 
sektorer indenfor grønlandsk industri og produktion – særligt mineral og oliesektorer
ne. Disse sektorer viste stort set ingen aktivitet i 2013. Royal Arctic Lines associerede 
selskab, Arctic Base Supply, er derfor blevet tilpasset til minimumsberedskab.

Priser og bidrag 
Naalakkersuisut godkender Royal Arctic Lines priser. Det er politisk besluttet, at  
fragtpriserne skal være ens for hele landet, og at fragtpriserne på sydgående gods  
skal være lavere end for nordgående gods for at støtte eksporterhvervet. 

Fragtpriserne er tillagt et investeringsbidrag på 3,1 procent. Bidraget inddrages på 
vegne af Grønlands Selvstyre og er en del af den servicekontrakt, der er indgået mel
lem Grønlands Selvstyre og Royal Arctic Bygdeservice om besejling af de grønlandske 
bygder. Bidraget skal blandt andet sikre finansiering af ny tonnage i løbet af de 20 år, 
servicekontrakten løber. Som følge af servicekontrakten genererer Royal Arctic Bygde
service ikke et overskud, der tillader egenfinansiering af de nye bygdeskibe. 

Olie og valutakurstillægget, også kaldet CAF/BAF, opkræves separat for at regulere 
udsving i oliepriser samt kursen på dollars, som olie til skibene betales i. Royal Arctic 
Line har i november 2013 anmodet om, at indekseringen på olie og valutakurstillæg
get ændres til ultimo 2010niveau. Tillægget har tidligere været baseret på indeks  
100 i år 2000. 

MRNgebyret er et toldregistreringsgebyr. Det er et EUkrav, at Royal Arctic Line skal 
udarbejde elektroniske indberetninger om godsets indhold til myndighederne. For at 
dække meromkostningerne hertil, opkræver Royal Arctic Line et gebyr på 40 kroner  
for alle forsendelser på over 3.000 kroner.



Internt i Grønland Fra Grønland Projektgods Til Grønland

Udvikling i mængder

Udvikling i godsmængder
2013 viste et samlet fald i godsmængderne på 9,6 procent i 2013 i forhold til 2012. 

De samlede mængder faldt fra 830.000 m3 til 750.000 m3. Dermed forsætter  
en kedelig tendens til fald i godsmængderne, når der renses for ekstra meget  
gods til etablering af vandkraftværket ved Paakitsoq/Ilulissat i 2010 og for  
bygningen af Nuuk Center i 2011. 

Godsmængderne til Grønland består hovedsageligt af fødevarer, forbrugsvarer, øvrig 
almindelig gods samt gods til bygge og anlægssektoren. Nordgående gods tegner  
sig for størstedelen af selskabets omsætning, og udviklingen i mængder er i høj grad 
påvirket af den generelle udvikling i samfundet, især inden for bygge og anlægs
sektoren. Som følge af en væsentlig nedgang i bygge og anlægsaktiviteterne på  
det grønlandske marked, faldt godsmængderne til denne sektor med 20,6 procent  
fra 2012 til 2013. Med hensyn til import af forbrugsgoder faldt mængderne med  
11,4 procent fra 2012 til 2013. 

Gods fra Grønland består hovedsageligt af fiskeriprodukter, der udgør mere end  
85 procent af alle eksporterede godsmængder. Ændringer i den politisk besluttede 
TAC (Total Allowed Catch) har derfor direkte indflydelse på de godsmængder, der 
eksporteres ud af Grønland. I 2013 faldt temperaturreguleret gods med  
6,6 procent i forhold til 2012. 

De mængder, der transporteres internt i Grønland, relaterer sig hovedsageligt til 
fiskeri samt transport af øl og vand, der tappes i Nuuk, distribueres til kysten og 
efterfølgende returneres til Nuuk. I 2013 faldt de interne godsmængder med  
18,1 procent i forhold til 2012.

Projektgods omfatter gods, som ikke umiddelbart kan indpasses i den normale  
mastersejlplan eller fragttariffens betingelser, fordi der er tale om meget store eller 
vanskeligt håndterbare godstyper, eller der er tale om store mængder af ensartet last. 
Projektgods kan også være gods, der ikke er omfattet af de øvrige godsgrupper  
og derfor kræver særlige foranstaltninger eller hensyn. I 2013 steg mængderne for  
denne godsgruppe med 21 procent i forhold til 2012.
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Fordeling af mængder  
på destinationer og ruter
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Godsmængder i m3 fordelt på byer i Grønland
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I 2013 har godsmængderne til Grønland fordelt sig sådan,  
at Nuuk, Sisimiut og Ilulissat er de største aftagere af gods.  
Disse byer var også de største godsaftagere i 2012.

I 2013 udgjorde de samlede mængder til Grønland fra andre 
lande end Danmark 2,3 procent – i alt 8.052 kubikmeter. 

Royal Arctic Line havde i 2013 17 anløb af Reykjavik. Ved alle 
anløb er der forbindelse med Eimskips ruter fra Canada og 

USA. Raterne er de samme som fra Danmark, men på trods af 
de gode forbindelser for alt andet end datofølsomme varer er 
mængderne meget begrænsede. 

Den samlede mængde fra andre lande end Danmark var i 
2013 8.052 m3 mod 9.875 m3 i 2012. Royal Arctic Lines kunder 
bookede således 18,5 procent mindre gods fra andre lande 
end Danmark i forhold til 2012.
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Serviceniveau
Royal Arctic Lines pligt til at forsyne det grønlandske samfund stiller krav til fast frekvens og en høj 
grad af regularitet og præcision i forhold til mastersejlplanen. 

Royal Arctic Lines mål for regularitet i forhold til mastersejlplanen er 80 procent. I 2013 lå den gen
nemsnitlige regularitet på 85 procent, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til 2012, hvor den 
gennemsnitlige regularitet var på 73 procent.

Med et mål for gennemsnitlig regularitet over et år på 80 procent, tages der højde for, at sejlads i 
arktiske farvande ofte møder hårdt vejr, der kan forsinke et anløb. Såfremt et skib bliver forsinket 
undervejs på sin rejse, afvejer Royal Arctic Line de øgede bunkersomkostninger ved rettidigt anløb, 
mod den grad af forsinkelse det vil medføre at opretholde slow steaming og dermed et lavere  
omkostningsniveau. 

Gennemsnitlig regularitet
2013 2012 2011 2010 2009

Realiseret 85 % 73 % 72 % 72 % 76 %

Markedsrisici
Royal Arctic Line arbejder i et geografisk afgrænset marked og har en markedsmæssig beskyttelse 
af kerneforretningen i henhold til en koncession. Koncessionen er både en ret og en pligt til forsy
ningssikkerhed. Det nødvendige kapacitetsapparat for at opfylde pligterne gør rederiet sårbart over 
for selv små udsving i godsmængderne.

Det er ligeledes en pligt at udøve en solidarisk prisstruktur, der også giver mulighed for en høj grad 
af krydssubsidiering, hvor få lukrative markedsdele subsidierer de forpligtelser der ikke kan løbe 
rundt. Endelig skal importen subsidiere eksporten.

De direkte økonomiske risici af disse pligter er afdækket af koncessionen, men da ændringer i priser 
og serviceniveau har stor indflydelse på det grønlandske samfund, skal eventuelle ændringer god
kendes af Naalakkersuisut. Dette omfatter en politisk proces, der dels kan være tidskrævende, dels 
skal tage andre hensyn end rederiets isolerede behov.

Markedsrisici afdækkes gennem økonomiske månedsrapporter i kombination med en række værk
tøjer i selskabets governance, herunder bestyrelsens opgaver og ansvar, aktivt ejerskab og over
ordnet kommunikationspolitik.




