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Godsmængderne har i første halvår af 2014 fortsat en negativ 
udvikling. Særligt for det koncessionerede nordgående gods til 
Grønland er mængderne reducerede, hvilket kun delvist opvejes 
af en positiv udvikling på ikke-koncessionerede godsmængder. 
Dermed er koncernens omsætning, på trods af en fragtratestigning 
pr. 1. marts 2014, fortsat faldende. Dette opvejes af en stram om-
kostningsstyring, hvilket har ført til et forbedret økonomisk resultat 
sammenlignet med første halvår af 2013, men de fortsat vigende 
mængder, især på det koncessionerede gods til Grønland, sætter 
indtjeningen under pres.

I første halvår af 2014 er der totalt transporteret 312.000 m3 gods, 
svarende til et fald på fem procent i forhold til første halvår af 2013, 
hvor der blev transporteret 328.000 m3.

Til Grønland er mængderne faldet med 14.000 m3, fra 157.000 m3 i 
første halvår af 2013 til 143.000 m3 i 2014. Det svarer til et fald på ni 
procent på den fragtvej som med baggrund i den politisk besluttede 
krydssubsidiering af eksporten og den interne fragt, udgør 2/3 af 
den koncessionerede omsætning. Det er fortsat meget lav byg-
geaktivitet, der, kombineret med den generelle afmatning, er den 
primære årsag til faldet. 

Fra Grønland har der i første halvår 2014 været transporteret 4.000 
m3 mindre end på samme tidspunkt i 2013. 111.000 m3 i 2014 mod 
115.000 m3 i 2013.

Internt i Grønland er der transporteret 47.000 m3 i første halvår af 
2014, hvilket er på niveau med første halvår af 2013.  

De ikke koncessionerede godsmængder udgjorde i første halvår af 
2014 11.000 m3 mod 9.000 m3 i 2013. I 2014 har godsmængderne 
til Thule Air Base været øget på grund af byggeri på basen. Øvrige 
opgaver uden for koncessionen er fortsat på et lavt niveau på grund 
af den reducerede aktivitet inden for råstofsektoren.

Royal Arctic Line indgik i efteråret 2013 aftale om bygning af fem 
skibe med det polske værft Remontowa i Gdansk. Byggeriet 
forløber foreløbigt planmæssigt, således at skibene kan leveres i 
løbet af 2015. I finansieringsaftalen for nybygningsprogrammet stiller 
långiver en række krav (covenants) til Royal Arctic Lines økonomi – 

primært nøgletal for indtjening og soliditet. Disse covenants skal 
Royal Arctic Line overholde i hele lånets løbetid.

Derfor indsendte Royal Arctic Line i november 2013 på  baggrund 
af de faldende godsmængder en anmodning til Grønlands 
 Selvstyre om at hæve fragtraterne med 10 procent, for at imødegå 
 effekterne af de faldende mængder til Grønland, således at  rederiet 
kan leve op til indgåede forpligtelser. I februar 2014 besluttede 
 Naalakkersuisut at forhøje fragtraterne med fem procent fra 1. marts 
2014. På baggrund af de fortsat faldende mængder har dette ikke 
givet den forventede stigning i omsætningen. I forbindelse med 
godkendelsen blev yderligere omkostningsreducerende tiltag igang-
sat som supplement til de eksisterende  optimeringsprogrammer. 
Disse tiltag har levet op til forventningerne, med begrænsede 
 serviceforringelser for kunderne som følge. 

Ligeledes pr. 1. marts iværksattes en for kunderne omkostnings-
neutral omlægning af olie- og valutakurstillægget (CAF/BAF). Til- 
lægget indekseres nu i forhold til år 2010 fremfor år 2000 som hidtil. 
Siden omlægningen har tillægget ligget stabilt i niveauet omkring 
seks procent.

Investeringsbidraget, som opkræves på vegne af Grønlands 
Selvstyre på al fragt til, fra og internt i Grønland, og som er en del af 
finansieringen af servicekontrakten om bygdebesejling er i hele 2014 
på 3,1 procent – ligesom i de foregående år. Effekten af de faldende 
mængder vil alt andet lige fordre, at dette bidrag sættes op senere, 
for at sikre finansieringen når nye skibe til Bygdeforsyningen leveres 
i 2015.

Halvårsregnskabet
Royal Arctic Lines koncernresultat for første halvår 2014 viser et 
underskud før skat på 31 millioner kroner og et underskud efter 
skat og minoritetsinteresser på 21,1 million kroner. Samme periode 
i 2013 gav et underskud på 59,7 millioner kroner før skat og 39,8 
millioner kroner efter skat. Det økonomiske resultat for første halvår 
2014 er således betydeligt forbedret i forhold til sidste års niveau, 
men forbedringen dækker over en række modsatrettede tendenser. 

Den tendens til faldende indtjening der begyndte allerede i 2012 
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fortsætter primært som følge af de faldende godsmængder til 
Grønland. De samlede indtægter er faldet med 5,5 millioner kroner 
fra 347,5 millioner kroner i 2013 til 342 millioner kroner i 2013. 

De faldende godsmænger medfører, at de koncessionerede 
fragtindtægter er faldet med 10 millioner fra 233 millioner kroner 
til 223 millioner i 2014, selvom raterne blev reguleret med en 
stigning på fem procent pr. 1. marts. De ikke-koncessionerede 
indtægter er steget med 4,5 millioner fra 81,2 til 85,7 millioner 
kroner.

Omkostningerne er som nævnt reduceret kraftigt, og driftsresul-
tatet er således forbedret med i alt omkring 29 millioner kroner 
i forhold til første halvår 2013. Sammenlignet med første halvår 
2013 er omkostningerne reduceret med 31 millioner. Her skal 
dog medregnes en række faktorer. I første halvår af 2013 valgte 
rederiet at nedjustere antallet af reefer-containere og påbegyndte 
tilbagelevering af en række leasede reefer-containere. Det medførte 
ekstraordinære engangsomkostninger til positionering og repa-
rationer på omkring 10 millioner, men vil på længere sigt medføre 
besparelser.

Skibenes omkostninger er reduceret med omkring 12 millioner 
sammenlignet med første halvår af 2013. Seks millioner udgøres 
af besparelser på vedligehold, hvoraf en stor del er udsættelse, 
som vil påvirke senere. Seks millioner udgøres af besparelser på 
bunkers, da rederiet har været skånet både for uventede nedbrud, 
og for længere perioder med dårligt vejr. Dermed har regulariteten 
kunnet opretholdes samtidig med at der er sejlet med reduceret 
fart. Besparelserne på bunkers kommer ligeledes kunderne til 
gode ved den månedlige regulering af olie- og valutatillægget.

Salgs- og administrationsomkostninger er reduceret med fem 
millioner, blandt andet som følge af besparelser på it,  sponsorater, 
markedsføring og generelt på indkøb. Personaleudgifter er 
 uændrede, men medarbejderstaben er reduceret, hvilket dog 
endnu ikke slår igennem blandt andet på grund af opsigelses-
varsler.

I lighed med sidste år har Royal Arctic Line også i første halvår af 
2013, på vegne af Grønlands Selvstyre, opkrævet investerings-
bidrag, som - jævnfør sidste års praksis - periodiseres og føres på 
balancen. 

Nettofinansieringen udgør en renteindtægt på ca.1,3  millioner 
kroner mod en tilsvarende indtægt i 2013 på 2,3 millioner 
kroner.  Faldet skyldes primært faldende likviditet som følge af 
 investeringer i nye skibe. Investeringer i materielle anlægsaktiver 
stiger fra 363 millioner kroner i 2013 til 628 millioner kroner i 2014, 
primært investeringer i nybygning af skibe.

Byggeriet af den nye BIP (Border Inspection Post) er afsluttet og 
kontrollen er godkendt og taget i brug i slutningen af 1. halvår 
2014.

Forventninger til resten af 2014
Royal Arctic Line har meget moderate forventninger til udviklingen 
i godsmængderne for andet halvår af 2014. Der er tendenser i 
Grønland der peger mod øgede aktiviteter i bygge- og anlægs- 
sektoren, men i givet fald forventes det først at have effekt på 
godsmængderne i 2015.

Arbejdet med at nedbringe de samlede omkostninger vil fortsætte 
i andet halvår.

Det økonomiske resultat for året 2014 forventes i størrelsesordenen 
15–20 millioner kroner før skat, hvilket er en nedjustering med 
fem millioner kroner i forhold til udmeldingerne i forbindelse med 
årsrapporten for 2013.

Den økonomiske udvikling i koncernen bliver sat under yderligere 
pres i 2015 når de nye skibe leveres og tages i brug. Dette med-
fører, som forventet, en markant forøgelse af selskabets afskriv-
ninger og rentebyrde i årene fremover. Finansieringen af nybyg-
ningsprogrammet stiller krav til selskabets økonomiske formåen 
med en række nøgletal som skal efterleves, hvilket kræver et 
resultat før skat, der som minimum er på niveau med det  
forventede resultat for 2014. 

Kombineret med de seneste to års faldende godsmængder, og 
dermed faldende indtægter, stiller forøgede afskrivninger og renter 
krav om betydelige forbedringer i indtjeningen for i årene fremover 
at opnå resultater på dette niveau. En forbedring af indtjeningen vil 
– alt andet lige – skulle realiseres som en kombination af fortsatte 
besparelser, ændringer i fragtraterne og ændringer i servicegrad.



Jens Andersen

Administrerende direktør

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den ikke-reviderede halvårsmeddelelse for perioden  
1. januar – 30. juni 2014 for Royal Arctic Line A/S.

Halvårsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på  
bedømmelsen af halvårsmeddelelsen.

Nuuk, den 1. september 2014

Kuno Fencker 
Formand for bestyrelsen
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Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

2014 2013 2014 2013  

DKK 1.000

Omsætning

Koncessionerede fragtindtægter 221.950   232.146   223.825 233.574

Ikke koncessionerede indtægter 45.135   43.133   85.732 81.210

Nettoomsætning 267.085 275.279 309.557 314.784

Andre driftsindtægter 1.895   2.167   32.280   32.631   

Samlede indtægter 268.980 277.446 341.837 347.415

Omkostninger

Fragtrelaterede omkostninger (11.763) (13.003) (20.670) (24.583)

Bruttofortjeneste 257.217 264.443 321.167 322.832

Skibe (80.086) (86.467) (91.430) (102.881)

Terminaler (44.550) (49.384) (32.629) (31.181)

Containerdrift (21.015) (34.648) (12.346) (23.771)

Salg og administration (18.224) (21.529) (38.395) (43.918)

Personale (103.574) (104.945) (154.282) (154.727)

Af- og nedskrivninger på aktiver (19.154) (22.494) (23.191) (26.640)

Samlede omkostninger (286.603) (319.467) (352.273) (383.118)

Driftsresultat (29.386) (55.024) (31.106) (60.286)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat (1.671) (3.980) 0 0 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat (217) (690) (217) (690)

Resultat før finansielle poster (31.274) (59.694) (31.323) (60.976)

Finansielle poster

Finansielle indtægter  1.428  2.282  1.378  2.309 

Finansielle udgifter (1.076) (987) (1.083) (1.041)

Resultat før skat (30.922) (58.399) (31.028) (59.708)

Skat

Skat af periodens resultat  9.833  18.571  10.036  19.881 

Periodens resultat (21.089) (39.828) (20.992) (39.827)

Minoritetsaktionærernes andel af tilknyttede virksomheders resultat 0 0 (97) (1)

Periodens Resultat (21.089) (39.828) (21.089) (39.828)

Resultatopgørelse



Royal Arctic Line A/S Royal Arctic Line Koncernen

2014 2013 2014 2013

DKK 1.000

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Koncern goodwill 0   0   81   244   

Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 81 244

Materielle anlægsaktiver

Skibe 109.270   120.830   109.270   120.830   

Bygninger 80.538   77.695   86.352   84.349   

Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 68.355   95.521   97.570   127.793   

Anlæg under opførelse 329.876   30.353   334.426   30.353   

Materielle anlægsaktiver i alt 588.039 324.399 627.618 363.325

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder 46.674   43.070   0   0   

Kapitalinteresser i associerede virksomheder 8.577   8.929   10.391   10.633   

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 2.000   3.000   2.000   3.000   

Værdipapirer 4.725 4.882 4.727 4.883

Finansielle anlægsaktiver i alt 61.976 59.881 17.118 18.516

Anlægsaktiver i alt 650.015 384.280 644.817 382.085

Omsætningsaktiver

Vare- og driftsbeholdninger

Driftsbeholdninger 22.262 21.598 24.713 24.688

Vare- og driftsbeholdninger i alt 22.262 21.598 24.713 24.688

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 64.713   72.665   77.355   84.340   

Tilgodehavender associerede virksomheder 2.207   2.452   2.207   2.453   

Andre tilgodehavender 6.698   1.922   5.729   5.351   

Periodeafgrænsningsposter 10.518   13.083   12.254   14.522   

Tilgodehavender i alt 84.136 90.122 97.545 106.666

Likvide beholdninger

Likvider 90.227 225.108 100.374 251.293

Omsætningsaktiver i alt 196.625 336.828 222.632 382.647

Aktiver i alt 846.640 721.108 867.449 764.732

Aktiver pr. 30. juni 2014



Passiver pr. 30. juni 2014 Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

2014 2013 2014 2013

DKK 1.000

Egenkapital

Aktiekapital 120.000 120.000 120.000 120.000

Reserve for netto opskrivning af kapitalandele:

- Tilknyttede virksomheder 36.166 30.962 0 0

- Associerede virksomheder 3.829 4.451 5.232 5.723

Overført resultat 285.760 305.185 320.523 334.875

Egenkapital i alt 445.755 460.598 445.755 460.598

Minoritetsinteresser

Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen 0 0 1.293 1.546

Minoritetsinteresser i alt 0 0 1.293 1.546

Hensatte forpligtigelser

Garantiforpligtigelser 525 276 585 336

Udskudt skat 81.716 85.690 81.200 86.039

Hensatte forpligtigelser i alt 82.241 85.966 81.785 86.375

Gældsforpligtigelser

Langfristede gældsforpligtelser

Pantegæld i skibe 163.486 9.069 163.486 9.069

Prioritetsgæld 18.600 20.104 18.600 20.104

Finansiel leasing 0 0 0 0

Langfristet gældsforpligtelser i alt 182.086 29.173 182.086 29.173

Kortfristede gældsforpligtelser

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 10.602 10.563 10.602 10.563

Leverandørgæld 27.451 43.937 37.702 52.261

Gæld til tilknyttede selskaber 25.378 3.384 0 0

Gæld til associerede selskaber 634 503 728 735

Selskabsskat 0 7.372 0 7.694

Anden gæld 72.493 79.612 107.498 115.787

Kort gæld 136.558 145.371 156.530 187.040

Gæld i alt 318.644 174.544 338.616 216.213

Passiver i alt 846.640 721.108 867.449 764.732



   Royal Arctic Line A/S    Royal Arctic koncernen 

2014 2013 2014 2013

DKK 1.000

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Driftsresultat (29.386) (55.024) (31.106) (60.286)

Af- og nedskrivninger 19.154 22.494 23.191 26.640

Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder 1.600 0 0 0

Udloddet udbytte fra moder (25.000) 0 (25.000) 0

Nettorenter 352 1.295 295 1.268

Betalt skat 0 0 (210) 0

Ændring i driftskapital 5.402 (24.387) (4.789) (10.050)

Pengestrømme fra driftsaktivitet (27.878) (55.622) (37.619) (42.428)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Investeringer (206.853) (15.248) (214.087) (18.942)

Salg af anlægsaktiver 2.977 1.033 2.977 0

Nettoinvestering i kapitalandele i tilknyttede og  
associerede virksomheder 0 0 0 0

Lånekapital, tilknyttede og associerede virksomheder 1.000 1.000 1.000 1.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (202.876) (13.215) (210.110) (17.942)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Periodens låneoptagelse 163.486 0 163.486 0

Periodens afdrag (5.271) (5.253) (5.271) (5.253)

Udbetalt udbytte 0 0 0 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 158.215 (5.253) 158.215 (5.253)

Ændringer i likvider (72.539) (74.090) (89.514) (65.623)

Likvider ved periodens begyndelse 162.766 299.198 189.888 316.916

Likvider ved periodens udgang 90.227 225.108 100.374 251.293

Fordelt således:

Likvide midler 90.227 225.108 100.374 251.293

I alt 90.227 225.108 100.374 251.293

Pengestrømsopgørelse


