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

DKK mio.
2015 2014 2013 2012 2011

Resultat
Nettoomsætning 767 746 719 794 827
Samlede indtægter 833 812 783 864 897
Driftsresultat 90 37 (26) 8 104
Finansiering netto 1 (4) 4 (1) 1
Årets resultat før skat 91 33 (22) 7 109
Årets resultat 63 22 (16) 6 73
Udbytte 0 0 25 0 20

Balance
Balancesum 1.173 904 746 817 957
Investering i materielle anlægsaktiver 255 225 119 (179) 292
Nettoarbejdskapital 158 114 151 251 163
Langfristede gældsforpligtelser 365 172 24 34 162
Egenkapital 551 487 490 502 512

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet 108 75 2 55 159
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (246) (219) (118) 184 (290)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 199 128 (11) (148) 107
Ændringer i likvider 61 (16) (127) 92 (24)
Likviditet ved årets udgang 235 174 190 317 225

Nøgletal *
Overskudsgrad (%) 11,7 % 4,9 % (3,7) % 1,1 % 13,0 %
Afkastningsgrad (%) 7,7 % 4,1 % (3,5) % 1,0 % 11,2 %
Egenkapitalens forrentning (ROE) 12,2 % 4,4 % (2,9) % 1,2 % 15,4 %
Soliditetsgrad (%) 47,0 % 53,9 % 65,7 % 61,4 % 53,5 %
Afkast af investeret kapital (ROIC) 12,3 % 6,8 % (6,0) % 1,7 % 21,7 %
Gearing af driftsaktiver 1,5 1,3 0,9 0,8 1,2

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 722 748 762 785 787

Overskud/underskud før skat pr. medarbejder (1.000 kr.) 126 44 (29) 9 138

Omsætning pr. medarbejder 1,06 1,00 0,94 1,01 1,05
 
* 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.

Hoved- og nøgletal

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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Royal Arctic Line A/S
Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line A/S ene
koncession 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 driver også 13 havne i Grønland, og har en 
filial i Aalborg. Al koncessioneret søfragt til og fra Grønland 
går via Aalborg, eller via Reykjavik hvad angår gods fra Island, 
USA og Canada.

Royal Arctic Line A/S begyndte at sejle i 1993, og er 100 % 
ejet af Grønlands Selvstyre.

I mange år har søtransporten til og fra Grønland været et lukket 
system mellem en basishavn i Danmark og byerne i Grønland. 
Et lukket system står i stærk kontrast til en globaliseret og 
digitaliseret verdenshandel hvor mulighederne konstant øges 
ved at forbinde de samhandlende på de mest fleksible måder.

I midten af november 2016 vil den nye og moderne havn i Nuuk 
stå færdig. Den nye havn er et vigtigt skridt mod nye tider og 
udvider Grønlands muligheder for at samhandle globalt i et 
åbent og mere uafhængigt transportsystem.

I første halvår af 2016 modtager vi vore 4 nye bygdeskibe samt 
et nyt oceanskib. Dette øger vores evne til at yde en mere stabil 
service for vore kunder overalt i Grønland, til fordel for erhvervs-
livet og samfundet i al almindelighed.

Resultatet for 2015 blev på DKK 91 millioner (2014: DKK 33 
millioner). Resultatet er positivt påvirket af en samlet stigning i 
mængderne på trods af et fald fra 2014 på 5 % i de sydgående 
mængder. Den i 2014 godkendte fragtratestigning i marts 2015 
samt den gennemførte 9/12 dages sejlads i starten af året har 
begge ligeledes bidraget positivt. Udviklingen af oliepriserne 
har medført en vigtig reduktion af omkostningerne og disse 
reduktioner er givet videre til kunderne. Resultatet er at betragte 
som værende tilfredsstillende og er med til at ruste rederiet 
yderligere i forløbet op til den ny havn, de nye skibe og nye 
tiltag.

Selvstyrets strategi for forbedringer af infrastrukturen er baseret 
på en visionær tankegang og et skridt i den rigtige retning. Og 
det forpligter. Royal Arctic Line’s økonomiske pres øges betrag-
teligt som følge af disse investeringer i de kommende år. Men 

forpligtelsen stopper ikke der. Royal Arctic Line skal også tage 
et ansvar for den fortsatte udvikling af det grønlandske sam-
fund, som vi er sat i verden til at understøtte. En udvikling vi 
skal se på i fællesskab – ”Ataatsimoorluni ineriartorneq”.

I løbet af 2015 har vi derfor ændret kurs med fokus på netop 
dette ansvar. Vi har nu udelukkende fokus på vores service til, 
fra og i Grønland. Det har muliggjort en mere enkel organisati-
on, især i ledelsen og især i Aalborg. Vi har også taget de 
nødvendige skridt til at samle aktiviteterne i Royal Arctic Line og 
dermed gøre koncernen meget mere overskuelig og lettere at 
administrere.

Tilbage står et Royal Arctic Line med fokus på at understøtte 
mulighederne for vækst i Grønland. Vi skal gøre det ligeså 
enkelt at handle med Grønland som det er at handle med 
hvilket som helst andet land i verden. Det er vores vision.

For at nå dertil skal vi vinde nogle slag: Vi stiller skarpt på at  
øge mulighederne for at forbinde Grønland bedre med resten  
af verden. Dette vil vi gøre ved at etablere et stærkere internati-
onalt samarbejde med andre rederier. Dette samarbejde vil 
både forbedre vor service og gøre den mere effektiv. Vi ønsker 
at gøre det lettere at eksportere og importere og det skal vore 
kunder måle os på. Vi skal naturligvis være konkurrencedygtige, 
være effektive og økonomiske. Vi skal være en arbejdsplads 
man er stolt af og hvor vi udvikler hinanden til konstant at blive 
endnu bedre, med samarbejde på tværs, fokus på vore kun-
ders behov og være konsekvente samt handlekraftige.

Vi skal være visionære og virkeliggøre disse visioner for  
Grønlands udvikling.

”Et rederi under  
omstilling til nye tider”

Kuno Fencker
Bestyrelsesformand

Verner Hammeken
Administrerende direktør
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2015 var på mange områder et forandringsrigt år, både med 
hensyn til udvikling i aktivitetsniveau og organisering. Gods-
mængderne udviklede sig positivt efter de seneste års faldende 
tendens, omkostningsudviklingen i selskabet er positiv, udgifter 
til bunkers er faldet markant som følge af de faldende markeds-
priser på olie – den væsentligste del af dette fald tilfalder dog 
selskabets kunder via olie- og valutakurstillægget. Hertil kom en 
fragtratestigning pr. 1. marts 2015 på 4,8 %. Alt sammen ten-
denser der er med til at forbedre indtjeningen i Royal Arctic Line 
og dermed ruste selskabet til de store økonomiske udfordrin-
ger, der venter ultimo 2016 og fremover, når der leveres nye 
skibe og den nye havneterminal i Nuuk tages i brug. Det samle-
de resultat før skat udgør i 2015 cirka 91 millioner kroner mod 
cirka 33 millioner kroner i 2014. Resultatet er betydeligt over de 
forventninger, der blev udmeldt i forbindelse med halvårsregn-
skabet for 2015, og her er det stigningen i godsmængder i 
anden halvår af 2015 der spiller ind. 

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Moderselskabets omkostninger tilpasses løbende aktivitetsni-
veauet, herunder også gennem løbende organisations tilpas-
ninger. 

I overensstemmelse med koncessionens krav til forsyningssik-
kerhed vil Royal Arctic Lines nybygningsprogram bidrage til en 
effektivisering af den eksisterende infrastruktur. Remontowa 
Ship Building i Gdansk er i gang med byggeriet af de fem 
nybygninger til erstatning for udtjente skibe. De fem nybygning-
er er blevet forsinket og forventes nu leveret i første halvår 2016. 
En fremtidig vigtig del af effektiviseringen er den nye container-
terminal i Nuuk som er under fuld opbygning og som forventes 
klar i slutningen af 2016. Den udvidede kapacitet samt de 
stærkt forbedrede ekspeditionsforhold vil være en gevinst for 
både effektivitet og produktivitet i hele det grønlandske fragt
system. 

Under hensyntagen til det igangværende nybygningsprogram 
for skibe og den deraf følgende finansiering med krav om 
finansiel performance, indstilles der til at der fortsat ikke  
udbetales udbytte.

Udviklingen i godsmængder
2015 viste en vækst i godsmængderne sammenlignet med 
2014.

De samlede mængder steg fra 733.000 kbm i 2014 til  
757.000 kbm i 2015.

Godsmængderne til Grønland består hovedsageligt af fødeva-
rer, forbrugsvarer, øvrigt almindeligt gods samt gods til bygge- 
og anlægssektoren. Nordgående gods tegner sig for største-
delen af selskabets omsætning, og udviklingen i mængder er   
i høj grad påvirket af den generelle udvikling i samfundet, især 
inden for bygge- og anlægssektoren. De nordgående gods-
mængder er samlet set steget 9 % i forhold til 2014, primært 
grundet øgede godsmængder til bygge- og anlægssektoren  
og råvarer til forarbejdning i Grønland. 

Gods fra Grønland består hovedsageligt af fiskeriprodukter,  
der udgør over 80 % af alle eksporterede godsmængder. 
Ændringer i den politisk besluttede TAC (Total Allowable Catch) 
har derfor direkte indflydelse på de godsmængder, der ekspor-
teres ud af Grønland. 

I 2015 faldt de samlede sydgående godsmængder 5 %, hvilket 
svarer til faldet inden for det temperaturregulerede gods. Miljø-
gods stiger 57 % men udgør stadig en begrænset andel af de 
sydgående mængder. Denne stigning modsvares af lignende 
fald inden for andre godstyper, herunder biler, både,  
entreprenørmaskiner samt øvrigt transportudstyr.

Ledelsesberetning

Internt i Grønland Fra Grønland Projektgods Til Grønland

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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De mængder, der transporteres internt i Grønland, relaterer sig 
hovedsageligt til fiskeri samt transport af øl og vand. Øl og vand 
tappes i Nuuk, distribueres til kysten og efterfølgende returne-
res tom emballage til Nuuk. De interne godsmængder ligger 
historisk meget stabilt, og der er en begrænset vækst på 1 %.

Projektgods omfatter gods, som det ikke umiddelbart er muligt 
at indpasse 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 være gods, der ikke er omfattet 
af de øvrige godsgrupper, eller gods som ikke er omfattet af 
koncessionen. I 2015 steg mængderne for denne godsgruppe 
hele 27 %.

Årets resultat
Royal Arctic Lines koncernresultat for 2015 viser et overskud før 
skat og minoritetsandele på cirka 91 millioner kroner og cirka 
63 millioner kroner efter skat, sammenlignet med et resultat før 
skat i 2014 på cirka 33 millioner kroner og et resultat på cirka 
21 millioner kroner efter skat. 

Den positive udvikling i koncernens resultat skyldes som oven-
for nævnt flere faktorer. Stigningen i godsmængder har været 
markant, ikke mindst i anden halvår 2015 og hertil kommer en 
fragtratestigning på 4,8 % pr. 1. marts 2015. Både koncessio-
nerede og ikke koncessionerede indtægter stiger og udgør 

samlet cirka 767 millioner kroner i 2015 mod cirka 746 millioner 
kroner i 2014 – isoleret set en stigning på cirka 21 millioner 
kroner. Hertil kommer at olie- og valutakurstillæg er faldet med 
cirka 35 millioner kroner i 2015 som følge af det markante fald i 
oliepriserne. Korrigeret herfor udgør den samlede stigningen i 
indtægter, eksklusive olie- og valutakurstillægget en stigning  
på cirka 56 millioner kroner.

Samlede omkostninger er isoleret set faldet med cirka 29 
millioner kroner som dog i al væsentlighed kan henføres til 
faldet i bunkersudgifter til skibe, som følge af førnævnte fald i 
oliepriserne. Øvrige omkostninger set under et er uændrede i 
forhold til forrige år, men dette dækker dog over stigninger/fald 
i enkelte omkostningsgrupper.

Udover faldende udgifter til bunkring er skibsomkostninger i det 
væsentligste uændrede i forhold til forrige år.

Omkostninger til drift af terminaler er i det væsentligste uændret 
i forhold til forrige år.

Omkostninger til containerdrift er steget med cirka 2,5 millioner 
kroner primært som følge af en stigende dollarkurs, idet leje  
udgifter til containere i vidt omfang afregnes i USD. Herudover 
er stigningen påvirket af merindkøb af paller.

Omkostninger til salg- og administration er steget med cirka  
0,7 millioner kroner, blandt andet som følge af stigende IT- 
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udgifter. Omvendt har der været fald i blandt andet konsulent- 
og ejendomsudgifter.

Personaleudgifter er steget med cirka 4,2 millioner kroner. En 
del af denne stigning kan henføres til stigende hyreomkostnin-
ger i forbindelse med forberedelsen til de nye skibe, der efter en 
yderligere forsinkelse nu forventes leveret i foråret 2016. Stig-
ning i udgifter til fratrædelsesgodtgørelser som følge af om-
struktureringer i koncernen har også påvirket de samlede 
udgifter til personale.

Omvendt er det glædeligt at notere sig at tiltagene med faste lu-
gemænd på kystskibene også har medført en samlet nettobe-
sparelse i udgifter til timelønnede.

Desuden bemærkes det at af- og nedskrivninger er faldet med 
cirka 4,5 millioner kroner hvilket primært følger af at væsentlige 
IT-systemer blev færdigafskrevet ultimo forrige år.

Endeligt bør det nævnes at finansielle poster, netto er forbedret 
fra et minus på cirka 4,1 millioner kroner i forrige år, til et plus på 
cirka 1,2 millioner kroner i 2015. En væsentlig årsag til denne 
forbedring er udløbet af flerårige oliesikringsaftaler i 2014, som 
medførte en betydelig nettoudgift forrige år. 

Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til 
cirka 235 millioner kroner mod 174 millioner kroner i 2014. 
Stigningen i likvide midler skyldes især den positive likviditet fra 
driftsaktiviteterne. Egenkapitalen ved udgangen af 2015 udgør 
551 millioner kroner (487 millioner kroner i 2014).

Royal Arctic Lines soliditet udgør 47 % ved udgangen af  
2015 mod 53,9 % ved udgangen af 2014.

Usikkerheder ved indregning og måling
Under posten ”kortfristet del af langfristet gæld” er indregnet 
den pr. balancedagen forventede korte del af selskabets lang-
fristede gæld. Først ved den endelige levering af skibene i 2016 
kendes den endelige reduktion for senere levering og dermed 
kostprisen og lånebehov. Først herefter kan fordelingen mellem 
lang og kort gæld opgøres endeligt.

Ændringer i bestyrelse og ledelse
Ved generalforsamlingen i 2015 blev alle bestyrelsesmedlem-
mer på valg genvalgt. Bestyrelsen består således fortsat af 
Kuno Fencker (formand), Erik Østergaard (næstformand), 
Amma Knudsen, Mai-Lill Ibsen og Tanja Nielsen. 

Samtidigt blev valgperioden for alle generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer ændret til 1 år.

Der er ligeledes ingen ændring i de medarbejdevalgte bestyrel-
sesmedlemmer. Disse er fortsat Aningo Broberg, Finn Lindberg 
og Jens Peter Berthelsen.

I december 2014 indledtes arbejdet med at finde en ny admini-
strerende direktør for selskabet. Resultatet af dette arbejde 

medførte at Jens Andersen fratrådte og Verner Hammeken 
tiltrådte som administrerende direktør i august 2015.

I august 2015 blev koncernens Executive-gruppe nedlagt og 
samlet i Ledergruppen som ét samlet lederteam for hele virk-
somheden.

I august 2015 indtrådte Tommy Ege Kristensen i Ledergruppen 
som Sekretariatschef, med ansvar for direktionens sekretariat, 
herunder ansvar for koordinering og servicering af selskabets 
bestyrelsen samt øvrige underliggende selskaber.

I september 2015 blev Taitsiannguaq Olsen forfremmet til Chief 
Operating Officer fra sin stilling som Divisionschef for havnene. 
Samtidigt fratrådte John Rasmussen Royal Arctic Line.

I december 2015 fratrådte Lars Østergaard som Chief Executi-
ve Officer i datterselskabet Royal Arctic Logistics A/S og ud-
trådte samtidigt hermed af Ledergruppen og selskabet.

I december 2015 indtrådte Ann-Britta A. Hansen i Ledergrup-
pen som Kommunikationschef med ansvar for Kommunikation 
og marketing. AnnBritta afløste Jakob Strøm, som fratrådte i 
december 2015.

I december 2015 indtrådte Niels Clemensen i en ny rolle som 
Head of Network & Strategic Projects (Netværk og strategiske 
projekter). Denne funktion vil varetage det videre arbejde med 
at udvikle netværks- og samarbejdsprodukter.

I december 2015 indtrådte Lars Borris Pedersen som Salgs-  
og Kundechef og i Ledergruppen. Lars kom fra en stilling  
som kundechef og har fået tilført de kommercielle funktioner  
og ansvarsområder tidligere varetaget af Niels Clemensen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, 
som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Datter- og associerede selskaber
Royal Arctic Logistics i Aalborg kom ud af 2015 med et over-
skud på 0,8 millioner kroner før skat mod et overskud på 6 
millioner kroner i 2014.

Royal Arctic Bygdeservice A/S har i 2015 haft et underskud på 
0,8 millioner kroner mod et overskud forrige år på 0,6 millioner 
kroner. Året har været kendetegnet ved en stabil operation 
trods fortsatte tekniske udfordringer med de aldrende skibe, 
der forventes udfaset i 2016.

Arctic Umiaq Line A/S som ejes 50/50 af Air Greenland A/S og 
Royal Arctic Line, arbejder under en aftale med Grønlands 
Selvstyre om underskudsgaranti frem til og med 2016. Selska-
bets driftsresultat for 2015 blev således på 0 kroner, idet et 
underskud på 7,6 millioner kroner blev dækket af underskuds-
garantien. 
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Arctic Base Supply ejes med virkning fra oktober 2015 100 % af 
Royal Arctic Line efter overtagelsen af Danbor’s 50 % ejerandel. 
Baggrunden for overtagelsen skyldes blandt andet den lave 
aktivitet og ønsket om at afvikle selskabet, som nu er sat i 
likvidation. 

Olie- og valutakurstillæg
Pr. 1. januar 2015 var olie- og valutakurstillægget 2 %. Ved årets 
udgang udgjorde tillægget -3 %. Det betyder at kunderne i 5 af 
årets måneder, har fået en rabat på fragten igennem et negativt 
olie- og valutakurstillæg, i forhold til normalen, hvor tillægget er 
positivt. Det lave niveau skyldes at verdensmarkedsprisen på 
olie, og derigennem bunkers, er faldet yderligere i 2015 fra cirka 
56 USD pr. tønde til 35 USD pr. tønde. 

Nybygningsprogram 
I september 2013 kontraherede Royal Arctic Line fem skibe hos 
det polske værft, Remontowa Shipbuilding, i Gdansk. 

Kontraheringen på Remontowa Shipbuilding omfatter et  
containerskib af Mary-klassen på 606 TEU (Twenty foot Equiva-
lent Unit – containermål), 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. Skibene er  
forsinkede i forhold til den oprindelige plan, og forventes  
leveret i første halvår 2016.

Samfundsansvar
Royal Arctic Line har i 2015 bekræftet sit arbejde med  
samfundsansvar gennem tilknytningen UN Global Compact. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af gods 
til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet er således bestemt 
af de transporterede mængder, og indtjeningen i Royal Arctic Line 
afspejler den økonomiske udvikling og konjunkturerne i samfun-
det. Royal Arctic Line indikerer et generelt aktivitetsniveau i Grøn-
land i 2016 på niveau med 2015 for de nordgående mængder. For 
de sydgående mængder er der tale om en forventet stigning på 
15-20 % som følge af øgede TAC (Total Allowable Catch). 

Royal Arctic Line skal fortsat have stor fokus på omkostnings-
styring, til at imødegå de stigende omkostninger som følge af 
nye skibe og ny havn.

Sejlplanen for hele 2016 er baseret på 9/12 dage mellem anløb 
som udgangspunkt. De stigende mængder vil forventeligt 
medføre at der i en periode vendes tilbage til ugentlig sejlads.

Samlet set skønnes et resultat i 2016 i niveauet 50 til  
60 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S. 

Pengestrømmene fra driftsaktiviteten ventes også i 2016 at 
være positive. Det vurderes, at selskabet har et betryggende 
finansielt beredskab til driften for 2016.

Forventninger til 2016 
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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.

Der laves dog periodiske løbende sikringer af indkøb afregnet i 
fremmed valuta.

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 kreditinstitut.

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

Per 31. december 2015 er disse covenants overholdt. 

I tilknytning til nybygningsaftalen er der med det polske værfts 
banker lavet aftale om refundment- garantier, dækkende Royal 
Arctic Lines løbende ratebetalinger under skibenes opførelse.

Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession 
til at drive linjefart til, fra og i Grønland. Som følge heraf har 
Royal Arctic Line en markedsandel på 100 % for almen  
containeriseret godstransport til søs i Grønland.

Markedsrisici
Royal Arctic Line arbejder i henhold til en koncession. Konces-
sionen er både en ret og en pligt til forsyningssikkerhed. Det 
nødvendige kapacitetsapparat for at opfylde pligterne gør 
rederiet sårbart over for selv små udsving i godsmængderne.

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 godkendes af Naalakkersuisut. Dette omfatter en 
politisk proces, der dels kan være tidskrævende, dels skal  
tage andre hensyn end rederiets isolerede behov.

Markedsrisici belyses gennem økonomiske månedsrapporter i 
kombination med en række værktøjer i selskabets governance, 
herunder bestyrelsens opgaver og ansvar, aktivt ejerskab og 
overordnet kommunikationspolitik.

Udvikling i godsmængder
2015 viste en vækst i godsmængderne sammenlignet med 2014.

De samlede mængder steg fra 733.000 kbm i 2014 til  
757.000 i 2015.

Fordeling af mængder på destinationer og ruter 
I 2015 har godsmængderne til Grønland fordelt sig sådan, at 
Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Aasiaat er de største aftagere af 
gods. Disse byer var også de største godsaftagere i 2014.

Finansielle risici
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I 2015 udgjorde de samlede mængder til Grønland fra andre 
lande end Danmark 4,94 procent - i alt 18.299 kubikmeter mod 
13.404 kubikmeter i 2014. 

Royal Arctic Line havde i 2015 15 anløb af Reykjavik. Ved alle 
anløb er der forbindelse med Eimskips ruter fra Canada og 
USA. Raterne er de samme som fra Danmark, men mængder-
ne er fortsat meget begrænsede. 

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

Et af disse områder er forsyning til forskningsstationer på 
Antarktis. Royal Arctic Line har en aftale med Norsk Polarinsti-

Koncessionen – en ret og en pligt
Royal Arctic Line har eneret til at transportere gods til, fra og 
mellem byerne i Grønland samt mellem Grønland og Reykjavik, 
Aalborg og en række oversøiske destinationer. Med eneretten 
følger en pligt til at forsyne det grønlandske samfund. Betingel-
ser om anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for 
alle byer i både Vest- og Østgrønland 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 

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

Priser og bidrag 
Naalakkersuisut godkender Royal Arctic Lines priser. Det er 
politisk besluttet, at fragtpriserne (eksklusiv Total Handling Cost) 
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 %. Bidraget 
opkræves på vegne af Grønlands Selvstyre og er en del af den 
aftale, der er indgået mellem Grønlands Selvstyre og Royal 
Arctic Bygdeservice om besejling af de grønlandske bygder. 
Bidraget er blandt andet tiltænkt finansiering af ny tonnage i 
løbet af de 20 år kontrakten løber. Den nuværende servicekon-
trakt i Royal Arctic Bygdeservice medfører ikke et overskud, der 
tillader egenfinansiering af de nye bygdeskibe.

Olie- og valutakurstillægget opkræves separat for at regulere 
udsving i oliepriser samt kursen på dollars, som olie til skibene 
betales i. 

MRN-gebyret er et toldregistreringsgebyr. Det er et EU-krav, at 
Royal Arctic Line skal udarbejde elektroniske indberetninger om 
godsets indhold til myndighederne. For at dække meromkost-
ningerne hertil, opkræver Royal Arctic Line et gebyr på 40 
kroner for alle forsendelser på over 3.000 kroner. 



  

17

tut om en årlig forsyningstur i december/januar. Her forsynes 
både den norske og den belgiske forskningsstation. Aftalen 
sikrer udnyttelse af kapacitet som ellers er ledig på grund af 
den grønlandske vinter, og styrker dermed selskabet indtjening.

I Grønland har Royal Arctic Line desuden opgaver for US Air 
Force om forsyning af Thule-basen, og med det danske forsvar 
om forsyning af forsvarets aktiviteter i Østgrønland. Alle aftaler 
er vundet i åbne licitationer.

Serviceniveau
Royal Arctic Lines pligt til at forsyne det grønlandske samfund 
stiller krav til fast frekvens og en høj grad af regularitet og præ-
cision i forhold til mastersejlplanen. 

Royal Arctic Lines mål for regularitet i forhold til mastersejlpla-
nen er 80 %. I 2015 lå den gennemsnitlige regularitet på 82 %.

Gennemsnitlig regularitet
2015 2014 2013 2012 2011

Realiseret 82 % 85 % 85 % 73 % 72 %
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Med et mål for gennemsnitlig regularitet over et år på 80 %, 
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. 

Mange af de grønlandske byer og bygder er så små, at de ikke 
umiddelbart har et godsbehov, der retfærdiggør en høj frekvens 
på skibsanløb. Koncessionens krav om forsyningssikkerhed og 
hyppige anløb er derfor en af forudsætningerne for de små 
samfunds fortsatte drift og udvikling. 

Fakta om Grønland
Fra nord til syd er Grønland 2.670 kilometer. Langs kyst-
linjen, som er godt 40.000 kilometer lang, ligger 18 byer 
og ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Største-
delen 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 80 personer, mens Nuuk 
med sine ca. 16.900 indbyggere er den største by i lan-
det, og den eneste by der har over 6.600 indbyggere.
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Royal Arctic Line koncernen består af en Royal Arctic Line A/S 
Nuuk samt et datterselskab i Aalborg, der tidligst i 2016 ændrer 
navn fra Royal Arctic Logistics A/S til Royal Arctic Line Danmark 
A/S.

Derudover ejes Royal Arctic Bygdeservice A/S som i løbet af 
2016 vil blive integreret i Royal Arctic Line A/S som et led i 
simplificeringen af koncernen. Bygdeservice er den del af Royal 
Arctic Lines service der omfatter bygderne. 

Arctic Base Supply A/S, tidligere ejet 50 % med Danbor A/S, 
blev i løbet af året overtaget 100 % med henblik på likvidation 
da det vurderes at udviklingen i olieprisen ikke vil føre til yderli-
gere aktiviteter i olieefterforskning. 

Aalborg Stevedoring Company A/S, Nordjysk Kombi Terminal 
A/S og Aaborg Toldoplag er frasolgt koncernen ultimo 2015.

Koncernen har i 2015 gennemsnitligt beskæftiget 722 medar-
bejdere mod 748 medarbejdere i 2014. Royal Arctic Line be-
skæftiger 231 maritime medarbejdere og 10 maritime elever.  
Til lands beskæftiger koncernen 491 medarbejdere på 14 
lokationer i Grønland og Danmark. Heraf er de 50 elever.

Royal Arctic Line koncernen

Arctic UmiaqLine A/S
50 %, Nuuk

(associeret selskab)

Royal Arctic Line A/S
Nuuk

Royal Arctic Line Danmark A/S
100 %, Aalborg

Arctic Base Supply A/S
50 %, Nuuk

(under afvikling)

Royal Arctic Bygdeservice A/S
100 %, Nuuk
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Arctic Umiaq Line A/S ejes 50 % af Royal Arctic Line A/S og  
50 % af Air Greenland A/S. 

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 A/S har fem land-
baserede medarbejdere.

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

Selskabet har en servicekontrakt med underskudsgaranti fra 
selvstyret indtil slutningen af 2016.

Arctic Umiaq Line
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Øvrige associerede selskaber
Royal Arctic Line koncernen har derudover en ejerandel i et 
associeret selskab i relation til boligadministration i Nuuk.  
Dette selskab anses ikke for væsentligt i rapportering af  
koncernens drift.
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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 Bolig, 
Byggeri og Infrastruktur. Der afholdes aktionærmøder, hvor 
bestyrelsesformanden 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 
repræsentanter, ligesom alle større beslutninger fremsendes til 
kommentering hos ejerrepræsentanter inden implementering. 
Endeligt 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. 

Bestyrelsen har godkendt Royal Arctic Lines strategi for  
samfundsansvar. 

Åbenhed og transparens 
På Royal Arctic Lines hjemmeside er års- og halvårsrapporter, 
bestyrelsens forretningsorden, nominerings- og vederlagsud-
valgets kommissorium, vederlagspolitik samt politik for interes-
senter tilgængelige. Øvrig information, der måtte tilgå Erhvervs-
styrelsen vil også blive offentliggjort på www.ral.gl. 

I december 2014 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 
økonomifunktioner 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 % ejet af Grønlands Selvstyre, der 
udpeger bestyrelsens formand og fire bestyrelsesmedlemmer. 
Medarbejderne i Royal Arctic Line vælger herudover tre medar-
bejdere til bestyrelsen. Der blev gennemført valg af medarbej-
dere til bestyrelsen i foråret 2014 for en fireårig periode.

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. Evalueringen udføres med bi-
stand fra en ekstern konsulent, og resultaterne fremlægges for 
ejeren.

God selskabsledelse (Corporate 
Governance) i Royal Arctic Line
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Ledelsens vederlag 
Royal Arctic Lines bestyrelse har tiltrådt en vederlagspolitik for 
selskabet, der omfatter retningslinjer for vederlæggelse af 
bestyrelse, direktion, ansatte med væsentlig indflydelse samt 
ansatte med kontrolfunktioner. Vederlagspolitikken ligger på 
Royal Arctic Lines hjemmeside www.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. Direktionens kontrakter indeholder ikke aftaler om fratræ-
delsesgodtgørelser eller bonusordninger.

Aflønning af bestyrelsen følger honorarpolitik fra Grønlands 
Selvstyre. Selskabets formand aflønnes med 350.000 kroner 
om året, næstformanden samt revisionsudvalgsformand afløn-
nes med 175.000 kroner og de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
med 125.000 kroner. 

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, halvårsregn-
skab og prognose samt godkender budget. Budget og budget-
opfølgning på større investeringer fremlægges også bestyrel-
sen. 

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 markedsmæssi-
ge risici på kerneforretningen er minimerede som følge af kon-
cession.

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. Veder-
lag og opgaver forhandles af direktionen, men forelægges 
bestyrelsen til godkendelse eller afvisning.

Efter gennemførelse af udbudsrunde på Royal Arctic Lines 
revisionsopgaver, valgtes leverandør på opgaven ved selska-
bets generalforsamling den 6. maj 2014.
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 
for Royal Arctic Line A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med  
årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. marts 2016

Ledelsespåtegning

Direktion

Verner Hammeken
Administrerende direktør

Bestyrelse

 Kuno Fencker Erik Østergaard Tanja Nielsen Mai-Lill Ibsen 
 Formand Næstformand   

 Amma Knudsen Jens Peter Berthelsen Aningo Broberg Finn Lindberg 
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Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S
Vi har revideret årsrapporten for Royal Arctic Line A/S for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 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.

Den uafhængige revisors påtegning 
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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 årsrap-
porten, 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 til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende 
billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

Nuuk, den 18. marts 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Bech
Statsautoriseret revisor 

Kim Mücke
Statsautoriseret revisor
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Resultatopgørelse 2015

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014

Omsætning
Koncessionerede fragtindtægter 565.852 550.880 571.196 556.822
Ikke-koncessionerede indtægter 120.504 108.377 195.896 188.901
Nettoomsætning 686.356 659.257 767.092 745.723
Andre driftsindtægter 4.665 4.653 66.314 66.179

1 Samlede indtægter 691.021 663.910 833.406 811.902

Omkostninger
2 Fragtrelaterede omkostninger (30.969) (31.419) (48.706) (51.101)

Bruttofortjeneste 660.052 632.491 784.700 760.801

Skibe (132.438) (163.370) (160.180) (191.671)
Terminaler (109.373) (108.764) (96.617) (96.864)
Containerdrift (48.092) (46.218) (27.526) (24.993)
Salg og administration (35.145) (34.331) (50.133) (49.440)

3 Personale (208.681) (209.484) (317.434) (313.244)
4 Af- og nedskrivninger på aktiver (35.969) (38.982) (43.025) (47.552)

Samlede omkostninger (569.698) (601.149) (694.915) (723.764)

Driftsresultat 90.354 31.342 89.785 37.037

5 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 380 4.176 0 0
5 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder (207) (175) 23 (179)

Resultat før finansielle poster 90.527 35.343 89.808 36.858

Finansielle poster
6 Andre finansielle indtægter 3.396 3.267 3.416 3.226
7 Øvrige finansielle omkostninger (2.095) (7.387) (2.210) (7.359)

Resultat før skat 91.828 31.223 91.014 32.725

Skat
8 Skat af årets resultat (28.502) (9.464) (27.989) (11.417)

Årets resultat 63.326 21.759 63.025 21.308

Minoritetsaktionærernes andel af tilknyttede virksomheders resultat 0 0 301 451

Årets Resultat 63.326 21.759 63.326 21.759

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0

 Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele (2.027) 2.402
Overførsel til næste år 65.353 19.357
I alt 63.326 21.759
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Aktiver pr. 31. december

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Skibe 91.931 103.490 91.931 103.490
Bygninger 74.137 77.972 78.787 83.367
Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 51.026 58.300 73.162 88.435
Anlæg under opførelse 576.499 337.121 576.499 337.121

9 Materielle anlægsaktiver i alt 793.593 576.883 820.379 612.413

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder 57.079 52.521 0 0
Kapitalinteresser i associerede virksomheder 5.223 8.618 5.223 10.428
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.000 2.000 1.000 2.000
Andre værdipapirer 4.484 4.638 4.484 4.639

10 Finansielle anlægsaktiver i alt 67.786 67.777 10.707 17.067

Anlægsaktiver i alt 861.379 644.660 831.086 629.480

Omsætningsaktiver
Vare- og driftsbeholdninger

Driftsbeholdninger 12.115 12.542 14.676 15.251
Vare- og driftsbeholdninger i alt 12.115 12.542 14.676 15.251

Tilgodehavender
11 Tilgodehavender fra salg 60.547 62.775 70.141 73.487

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 1.840 2.609 0 0
Tilgodehavender associerede virksomheder 1.540 1.915 1.806 1.930
Andre tilgodehavender 3.845 1.546 13.521 3.775
Periodeafgrænsningsposter 6.550 5.887 6.567 6.354
Tilgodehavender i alt 74.322 74.732 92.035 85.546

Likvide beholdninger
12 Likvider 201.204 148.046 234.824 174.063

Omsætningsaktiver i alt 287.641 235.320 341.535 274.860

Aktiver i alt 1.149.020 879.980 1.172.621 904.340
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Passiver pr. 31. december

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014

Egenkapital
13 Aktiekapital 120.000 120.000 120.000 120.000

Reserve for netto opskrivning af kapitalandele:
- Tilknyttede virksomheder 41.532 40.414 0 0
- Associerede virksomheder 726 3.871 726 5.249
Overført resultat 388.427 323.074 429.959 362.110
Egenkapital i alt 550.685 487.359 550.685 487.359

Minoritetsinteresser
14 Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen 0 0 0 745

Minoritetsinteresser i alt 0 0 0 745

Hensatte forpligtigelser
8 Udskudt skat 71.596 81.060 72.391 82.620

Garantiforpligtigelser 410 385 410 540
Hensatte forpligtigelser i alt 72.006 81.445 72.801 83.160

Gældsforpligtigelser
Langfristede gældsforpligtelser

Pantegæld i skibe 362.397 154.607 362.397 154.607
Prioritetsgæld 1.134 17.833 1.134 17.833
Leasinggæld 1.794 0 1.794 0

15 Langfristede gældsforpligtelser i alt 365.325 172.440 365.325 172.440

Kortfristede gældsforpligtelser
15 Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 20.822 14.967 20.822 14.967
16 Leverandørgæld 16.957 16.777 20.450 23.160

Gæld til tilknyttede selskaber 5.718 10.240 0 0
Gæld til associerede selskaber 825 604 915 744
Selskabsskat 37.965 19.375 38.278 20.481

17 Anden gæld 67.876 70.154 92.504 94.665
Periodeafgrænsningsposter 10.841 6.619 10.841 6.619
Kort gæld 161.004 138.736 183.810 160.636

Gæld i alt 526.329 311.176 549.135 333.076

Passiver i alt 1.149.020 879.980 1.172.621 904.340

22 Pantsætninger
23 Leasing- og lejeforpligtelser
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Egenkapitalopgørelse

 
 
DKK 1.000

Aktie- 
kapital 

Reserve for  
nettoopskrivning  
af kapitalandele

Udbytte 
 

Overført 
overskud 

Egenkapital 
i alt 

ROyAL ARcTIc LINE A/S

Egenkapital 1. januar 2015 120.000 44.285 0 323.074 487.359
Årets resultat (2.027) 0 65.353 63.326
Egenkapital 31. december 2015 120.000 42.258 0 388.427 550.685

Egenkapital 1. januar 2014 120.000 41.883 25.000 304.960 491.843
Effekt af ændring i regnskabspraksis (1.242) (1.242)
Korrigeret EK 1. januar 2014 303.718

Årets resultat 2.402 (25.000) 19.356 (3.242)
Egenkapital 31. december 2014 120.000 44.285 0 323.074 487.359

Royal aRctic KoncERnEn

Egenkapital 1. januar 2015 120.000 5.249 0 362.110 487.359
Øvrige egenkapitalsposteringer (4.547) 4.547
Årets resultat 23 63.303 63.326
Egenkapital 31. december 2015 120.000 725 0 429.960 550.685

Egenkapital 1. januar 2014 120.000 5.428 25.000 341.415 491.843
Effekt af ændring i regnskabspraksis (1.242) (1.242)
Korrigeret EK 1. januar 2014 340.173

Årets resultat (179) (25.000) 21.937 (3.242)
Egenkapital 31. december 2014 120.000 5.249 0 362.110 487.359
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Pengestrømsopgørelse

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Driftsresultat 90.354 31.342 89.785 37.037
Af- og nedskrivninger 35.969 38.982 43.025 47.552
Modtaget udbytte fra tilknyttede virksomheder 2.200 1.600 680 0
Nettorentebetalinger 1.301 (4.120) 1.206 (4.133)

8 Betalt skat (19.374) 0 (20.421) (416)
18 Ændring i driftskapital (1.315) 1.002 (6.524) (4.702)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 109.135 68.806 107.751 75.338

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
10, 19 Investeringer (254.892) (216.670) (255.352) (224.692)

Salg af anlægsaktiver 2.365 4.210 4.516 4.595
Køb og salg af finansielle anlægsaktiver (3.190) 0 4.106 0
Lånekapital til associerede virksomheder 1.000 1.000 1.000 1.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (254.717) (211.460) (245.730) (219.097)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
20 Årets låneoptagelse 221.880 163.486 221.880 163.486
21 Årets afdrag (23.140) (10.552) (23.140) (10.552)

Udbetalt udbytte 0 (25.000) 0 (25.000)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 198.740 127.934 198.740 127.934

Ændringer i likvider 53.158 (14.720) 60.761 (15.825)
Likvider ved årets begyndelse 148.046 162.766 174.063 189.888
Likvider ved årets udgang 201.204 148.046 234.824 174.063

Fordelt således:
12 Likvide midler 201.204 148.046 234.824 174.063

I alt 201.204 148.046 234.824 174.063
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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 2015 2014 2015 2014

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 176.796 178.065 272.845 268.850
Pensionsbidrag og sociale omkostninger 25.790 24.763 35.844 35.484
Andre personaleomkostninger 6.095 6.656 8.745 8.910
Personaleomkostninger i alt 208.681 209.484 317.434 313.244

Direktion 2.875 2.986
Godtgørelse til fratrådt direktion 0 3.106
Bestyrelse 1.313 1.144
Vederlag i alt 4.188 7.236

Vederlag til direktion omfatter ordinær løn for administrerende direktør Jens Andersen indtil  
hans fratræden pr. 31. juli 2015 og derefter løn til ny administrerende direktør Verner Hammeken.

Gennemsnitligt antal heltidsansatte 549 574 722 748
Antal ansatte ved årets udgang 506 575 673 746

Gennemsnitligt antal elever 50 54 50 54
Antal elever ved årets udgang 41 52 41 52

Endvidere er der ved årets udgang i Royal Arctic Line A/S ansat  
følgende medarbejdere som er udlejet til:
Royal Arctic Bygdeservice A/S 20 24
Arctic Umiaq Line A/S 34 34
Arctic Base Supply A/S 0 2

4 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Skibe 11.559 11.559 11.559 11.559
Bygninger 5.063 4.981 5.887 5.820
Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 20.985 24.936 27.582 32.513
Koncerngoodwill 0 0 0 163
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver (1.638) (2.494) (2.003) (2.503)
Af- og nedskrivninger i alt 35.969 38.982 43.025 47.552
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5 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Royal Arctic Logistics A/S 1.213 4.271
Royal Arctic Bygdeservice A/S (850) (95)
Arctic Base Supply A/S 17 0
Tilknyttede virksomheders resultat i alt 380 4.176

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Ejendomsselskabet Suliffik A/S 95 213 95 213
Arctic Umiaq Line A/S 0 0 0 0
Aalborg Toldoplag A/S 0 0 230 (4)
Nordjysk Kombi Terminal A/S 0 0 0 0
Arctic Base Supply A/S (302) (388) (302) (388)
Associerede virksomheders resultat i alt (207) (175) 23 (179)

6 Finansielle indtægter
Indtægter fra finansielle anlægsaktiver 100 150 150 150
Indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 91 0 0
Indtægter fra finansielle instrumenter 0 1.255 0 1.255
Andre finansielle indtægter 3.296 1.771 3.266 1.821
Finansielle indtægter i alt 3.396 3.267 3.416 3.226

7 Finansielle omkostninger
Omkostninger fra tilknyttede virksomheder 0 (98) 0 0
Omkostninger fra finansielle instrumenter (284) (4.983) (284) (4.983)
Andre finansielle omkostninger (1.811) (2.306) (1.926) (2.376)
Finansielle omkostninger i alt (2.095) (7.387) (2.210) (7.359)

Herudover er der af årets finansielle omkostninger  
vedrørende nybygning af skibe indregnet i balancen

 
9.284

 
6.213

 
9.284

 
6.213

8 Skat
Skat af årets resultat sammensætter sig således:
Royal Arctic Line A/S
Aktuel skat, Grønland 37.966 19.375 37.966 19.375
Udskudt skat, Grønland (9.464) (9.971) (9.464) (9.971)
Regulering vedr. tidligere år 60 60
Tilknyttede virksomheder
Aktuel skat, Grønland 0 0
Aktuel skat, Danmark 260 1.272
Regulering for tidligere år (104) 251
Udskudt skat, Grønland (396) (44)
Udskudt skat, Danmark (262) 525
Effekt af ændret skatteprocent, Danmark (13) (50)
Skat af årets resultat 28.502 9.464 27.987 11.418

Indkomstskat 19.374 0 20.421 416
Betalt skat i alt 19.374 0 20.421 416

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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Afstemning af skatteprocent:
Grønlandsk skatteprocent 31,8 % 31,8 % 31,8 % 31,8 %
Dobbeltbeskattet værditilvækst i tilknyttede virksomheder (0,6) % 2,6 % (0,6) % 2,5 %
Forskel i skatteprocent for tilknyttede virksomheder (0,1) % (4,3) % (0,4) % 0,5 %
Effekt af ændret skatteprocent på udskudt skat, Danmark 0,0 % 0,0 % (0,0) % (0,2) %
Anden skatteprocent, minoritetsandele 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Andet, herunder ikke fradragsberettigede omkostninger 0,0 % 0,2 % (0,0) % 0,2 %
Årets effektive skatteprocent 31,1 % 30,3 % 30,8 % 34,9 %

Hensættelsen til udskudt skat skyldes primært  
skattemæssige merafskrivninger og fremkommer således:
Hensættelse primo 81.060 90.460 82.620 92.678
Regulering vedr. året før 0 (1.605) 0 (1.605)
Årets ændring (9.464) (9.971) (10.229) (8.453)
Skatteværdi af udbytte 0 0
Hensættelse ultimo 71.596 81.060 72.391 82.620

Udskudt skat hviler på følgende poster:
Materielle anlægsaktiver 61.424 69.583 62.723 71.298
Finansielle anlægsaktiver 13.474 14.119 13.474 14.119
Omsætningsaktiver (1.081) (934) (1.112) (1.013)
Langfristede gældsforpligtelser (727) 0 (727) 0
Øvrige (1.494) (1.708) (1.967) (1.784)
I alt 71.596 81.060 72.391 82.620

9 Materielle anlægsaktiver
Skibe

Kostpris
Kostpris primo 781.743 781.743 795.939 795.939
Kostpris ultimo 781.743 781.743 795.939 795.939

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger primo 678.253 666.694 692.449 680.888
Årets afskrivninger 11.559 11.559 11.559 11.559
Af- og nedskrivninger ultimo 689.812 678.253 704.008 692.449

Bogført værdi ultimo 91.931 103.490 91.931 103.490

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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Bygninger  
Kostpris
Kostpris primo 155.739 149.148 165.823 159.232
Tilgang i året 1.228 0 1.307 0
Afgang i året 0 (1.693) 0 (1.693)
Overført fra andre poster 0 8.284 0 8.284
Kostpris ultimo 156.967 155.739 167.130 165.823

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger primo 77.767 73.894 82.456 77.744
Årets afskrivninger 5.063 4.981 5.887 5.820
Af- og nedskrivninger på afgang i året 0 (1.108) 0 (1.108)
Af- og nedskrivninger ultimo 82.830 77.767 88.343 82.456

Bogført værdi ultimo 74.137 77.972 78.787 83.367

Transportudstyr, havnebåde maskiner og inventar
Kostpris
Kostpris primo 339.163 352.184 439.805 445.681
Tilgang i året 14.286 3.981 14.667 12.003
Afgang i året (12.065) (17.603) (23.434) (18.480)
Overført fra andre poster 0 601 0 601
Kostpris ultimo 341.384 339.163 431.038 439.805

Opskrivninger
Opskrivninger primo 0 0 1.500 1.500
Tilbageførsel ved afgang 0 0 (1.500) 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0 1.500

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger primo 280.863 272.551 352.870 337.482
Årets afskrivninger 20.985 24.936 27.583 32.513
Af- og nedskrivning på afgang i året (11.492) (16.624) (22.576) (17.125)
Af- og nedskrivninger ultimo 290.358 280.863 357.877 352.870

Bogført værdi ultimo 51.026 58.300 73.162 88.435

Finansielt leasede aktiver udgør 2.244 0 2.244 0

Anlæg under opførelse – skibe
Kostpris
Kostpris primo 336.426 123.053 336.426 123.053
Tilgang i året 240.072 213.373 240.072 213.373
Bogført værdi ultimo 576.499 336.426 576.499 336.426

Heraf udgør indregnede finansielle omkostninger 23.944 14.659 23.944 14.659

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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Anlæg under opførelse - bygninger
Kostpris
Kostpris primo 695 9.310 695 9.350
Tilgang i året 0 33 0 0
Afgang i året (695) (364) (695) 0
Overførsel til andre poster 0 (8.284) 0 (8.655)
Bogført værdi ultimo 0 695 0 695

Anlæg under opførelse - transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar
Kostpris
Kostpris primo 0 953 0 913
Tilgang i året 0 23 0 0
Afgang i året 0 (375) 0 (913)
Overførsel til andre poster 0 (601) 0 0
Bogført værdi ultimo 0 0 0 0

Anlæg under opførelse i alt 576.499 337.121 576.499 337.121

Materielle anlægsaktiver i alt 793.593 576.883 820.379 612.413

I tilknytning til nybygningsaftalen er der med det polske 
værfts banker indgået aftale om refundmentgarantier, dæk-
kende Royal Arctic Line A/S’ løbende ratebetalinger under 
skibenes opførelse.

Pantsætninger, se note 22

10 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris
Kostpris primo 12.109 12.109
Reklassifikation fra associeret virksomhed 250 0
Tilgang i året 3.189 0
Kostpris ultimo 15.548 12.109

Op- og nedskrivninger
Op- og nedskrivninger primo 40.413 37.837
Reklassifikation fra associeret virksomhed 2.938 0
Andel af årets resultat 380 4.176
Udbetalt udbytte (2.200) (1.600)
Op- og nedskrivninger ultimo 41.531 40.413

Bogført værdi ultimo 57.079 52.521

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris
Kostpris primo 4.747 4.747 5.179 5.179
Reklassifikation til tilknyttede virksomheder (250) 0 (250) 0
Afgang i året 0 0 (431) 0
Kostpris ultimo 4.497 4.747 4.498 5.179

Op- og nedskrivninger
Op- og nedskrivninger primo 3.871 4.046 5.249 5.428
Andel af årets resultat (207) (175) 23 (179)
Reklassifikation til tilknyttede virksomheder (2.938) 0 (2.938) 0
Udbetalt udbytte 0 0 (680) 0
Tilbageførsel ved afgange 0 0 (929) 0
Op- og nedskrivninger ultimo 726 3.871 725 5.249

Bogført værdi ultimo 5.223 8.618 5.223 10.428

Ejendomsselskabet Suliffik A/S, Nuuk, ejerandel 30,3% 5.041 4.946 5.041 4.946
Arctic Umiaq Line A/S, ejerandel 50 % 182 182 182 182
Aalborg Toldoplag A/S, Aalborg, ejerandel 40% 0 0 0 1.601
Nordjysk Kombi Terminal A/S, Aalborg, ejerandel 50% 0 0 0 209
Arctic Base Supply A/S, ejerandel 50 % indtil 2. oktober 2015 (3.490) 3.490 (3.490) 3.490
Reklassifikation til tilknyttede virksomheder 3.490 0 3.490 0

Bogført værdi ultimo 5.223 8.618 5.223 10.428

Tilgodehavende hos associerede virksomheder
Kostpris  
Kostpris primo 2.000 3.000 2.000 3.000
Årets afdrag (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)
Kostpris ultimo 1.000 2.000 1.000 2.000

Bogført værdi ultimo 1.000 2.000 1.000 2.000

Værdipapirer
Kostpris
Kostpris primo 4.638 4.788 4.639 4.789
Tilgang i året 0 0 0 0
Afgang i året (154) (150) (155) (150)
Kostpris ultimo 4.484 4.638 4.484 4.639

Bogført værdi ultimo 4.484 4.638 4.484 4.639

Finansielle anlægsaktiver i alt 67.786 67.777 10.707 17.067

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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11 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 0 124 0 124
Uindløste efterkravsforsendelser 1.313 2.018 1.313 2.018

12 Likvider/bankgæld
Heraf udgør USD 21 725 160 752
Heraf udgør EUR 74 73 224 784
Heraf udgør SEK 0 0 0 5

Omregnet til statusdagens kurser giver dette tDKK 696 4.980 2.766 10.437

13 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. 

14 Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen
Minoritetsinteresser ved årets begyndelse 745 1.196
Andel af årets resultat (301) (451)
Afgang i året (444) 0
Minoritetsinteresser ved årets slutning 0 745

15 Langfristede gældsforpligtelser
Den langfristede gældsforpligtelse forfalder således:
Kortfristet del af pantegæld i skibe 20.329 13.413 20.329 13.413
Kortfristet del af prioritetsgæld 0 1.554 0 1.554
Kortfristet del af leasinggæld 493 0 493
Kortfristet del i alt 20.822 14.967 20.822 14.967

Langfristet del i alt 365.325 172.440 365.325 172.440

Bogført værdi i alt 386.147 187.407 386.147 187.407

Amortiseringssaldo låneomkostninger i alt 0 374 0 374

Nominel værdi i alt 386.147 187.781 386.147 187.781

Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris)
Pantegæld i skibe 258.102 31.696 258.102 31.696
Prioritetsgæld 1.134 10.439 1.134 10.439
Amortiseret kostpris i alt 259.236 42.135 259.236 42.135

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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16 Leverandørgæld
Heri indgår værdibeløbet af  
endnu ikke indløste efterkravsforsendelser på

 
(1.313)

 
(2.018)

 
(1.313)

 
(2.018)

17 Anden gæld
Skyldige poster vedrørende løn og hyre indgår med 36.981 39.122 56.899 59.668
Investeringsbidrag 18.334 16.593 18.334 16.593
Endvidere indgår der skyldige omkostninger med 12.561 14.439 17.271 18.404
Anden gæld i alt 67.876 70.154 92.504 94.665

18 Ændring i driftskapital
Forskydning i tilgodehavender 410 740 (6.489) (6.959)
Forskydning i driftsbeholdninger 427 4.356 575 4.189
Forskydning i garantiforpligtelser 25 (140) (130) (45)
Forskydning i leverandørgæld 180 (7.894) (2.710) (7.579)
Forskydning i anden gæld m.v. (2.357) 3.940 2.230 5.692
Ændring i driftskapital i alt (1.315) 1.002 (6.524) (4.702)

19 Investeringer
Investering i skibe 0 0 0 0
Investering i bygninger 1.228 8.284 1.307 8.284
Investering i andre anlægsaktiver 14.286 4.582 14.667 12.604
Forskydning i anlæg under opførelse 239.378 203.804 239.378 203.804
Investeringer i alt 254.892 216.670 255.352 224.692

20 Årets låneoptagelse
Låneoptagelse, pantegæld i skibe 219.240 163.486 219.240 163.486
Låneoptagelse, leasing 2.640 0 2.640 0
Årets låneoptagelse i alt 221.880 163.486 221.880 163.486

21 Årets afdrag
Årets afdrag, pantegæld i skibe 4.534 9.068 4.534 9.068
Årets afdrag, prioritetsgæld 18.253 1.484 18.253 1.484
Årets afdrag, leasing 353 0 353 0
Årets afdrag i alt 23.140 10.552 23.140 10.552

22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Pantebrevenes nominelle værdi på skibe udgør: 648.000 648.000 648.000 648.000
Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte skibe udgør: 91.131 101.890 91.131 101.890
Pantebreve på skibene er ikke stillet til sikkerhed for gæld

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme

Pantebrevenes nominelle værdi udgør: 31.134 53.386 31.134 53.386
Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør: 41.832 44.881 41.832 44.881

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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23 Leasing - og lejeforpligtelser
Ud over de balanceførte forpligtelser har selskabet følgende væsentlige forpligtelser:
Leje af containere med udløb i 2020 og  
en samlet betaling på USD 3,5 mio. svarende til DKK:

 
23.588

 
28.895

 
23.588

 
28.895

hvoraf der i 2016 forfalder USD 1,98 mio. svarende til DKK 13.536

Forpligtelser i henhold til lejeaftaler frem til udløb i 2017: 29.753 29.221 29.753 29.221

Forpligtelser i henhold til lejeaftaler frem til udløb i 2022: 92.271 111.526

Forpligtelser i henhold til leasing: 1.941 0

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

Begrænset selvskyldner kaution Arctic Base Supply A/S 0 1.000 0 1.000

Der udestår betalingsforpligtelser på nybygninger på DKK 169 mio,  
hvilket reduceres med kompensation for forsinket levering

24 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer
Der er i årsrapporten udgiftsført honorar til den  
generalforsamlingsvalgte revisor som følger:
Lovpligtig revision 482 447 745 735
Andre ydelser 763 589 839 678
I alt 1.245 1.036 1.584 1.413

25 Nærtstående parter
Som nærtstående parter anses medlemmer af selskabet bestyrelse, direktion, selskabets eneaktionær Grønlands Selvstyre 
samt koncernens associerede selskaber. 
Transaktioner gennemført med direktion og bestyrelse består af vederlag jf. note 3.
Væsentlige transaktioner gennemført med selskabets ejer, Grønlands Selvstyre, består af udbytteudbetaling.
Væsentlige transaktioner gennemført med koncernens associerede selskaber består primært af leje af boliger,  
rejseadministration samt ship-management.
Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår. 

26 Ledelseshverv
Bestyrelsen og direktionens ledelseshverv i aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede tilknyttede virksomheder
 
Verner Sonny Daugård Hammeken

Bestyrelsesmedlem i Arctic Umiaq Line A/S
 
Erik Jørgen Østergaard

Bestyrelsesformand i Holdingselskabet Torsøvej 2 A/S
Bestyrelsesformand i Holdingselskabet af 19.02.2013 A/S
Bestyrelsesmedlem i Associated Danish Ports A/S
Bestyrelsesmedlem i Mols-Linien A/S

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen
DKK 1.000 2015 2014 2015 2014
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Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Royal Arctic Line A/S er aflagt i overens
stemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i  
regnskabsklasse D.

Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra ændring af indregning 
af olie- og valutakurstillæg, uændret i forhold til sidste år. Års-
rapporten er aflagt i DKK 1.000, hvor andet ikke er anført.
 

Ændring af anvendt regnskabspraksis
Olie- og valutakurstillæg
Selskabets nettoomsætning indeholder under posten koncessi-
onerede fragtindtægter, det af rederiet løbende opkrævede 
olie- og valutakurstillæg (BAF/CAF-tillæg) til dækning af udsving 
i bunkerspriser. Dette tillæg opkræves efter en model hvor 
faktiske udsving i oliepris og USD-kurs, målt i forhold til en 
baseline i 2010, tillægges eller fradrages i fragtraterne. Da 
satsen for dette tillæg fastsættes af Grønlands Selvstyre efter 
en model med udgangspunkt i faktiske indkøbspriser, 1-2 
måneder forud for satsens løbende regulering, kan der i sagens 
natur opstå saldo til senere afregning, især i perioder med 
betydelige udsving i prisen på olie og USD.

Igennem 2014 og 2015 har der været betydelige udsving i 
prisen på bunkers og saldoen har nået et niveau, hvor vi finder 
det rigtigt at indregne saldoen/forsinkelsen løbende, således at 
der er fuld periodisering på denne post i årsrapporten.

Vi har derfor ændret posten koncessionerede indtægter hvilket 
har haft følgende indvirkning på årsregnskabet, herunder 
primoegenkapital 2014 for tidligere år.:

2015 2014
Korrektion t.kr., brutto -1.386 -3.420 
Skatteværdi 441 1.088 
Nettoregulering, egenkapital primo tidligere år -1.242

Hoved og nøgletals oversigt side 7 er tilrettet i overens-
stemmelse hermed.

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. koncernoversig-
ten side 22. Kontrol opnås ved, at moderselskabet enten direk-
te eller indirekte ejer mere end 50 % af stemmerettighederne.

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder 
mellem 20 % og 50 % 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 %.

Minoritets-interessernes 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 overtagelses-tidspunktet. 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.

Regnskabspraksis
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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, gældsforpligtelser 
og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afreg-
net på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs 
eller til de valutakurser, hvortil beløbene er sikrede. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og 
kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, ind-
regnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsakti-
ver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.
 
afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i 
balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte 
finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre 
tilgodehavender og anden gæld.

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.

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

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Basisfragtindtægter indregnes forholdsmæssigt efter skibenes 
position for de igangværende rejser ved regnskabsårets ud-
gang. Øvrige indtægter omfatter de i året fakturerede ydelser. 
Udgifter medtages i resultatopgørelsen i den periode, de vedrø-
rer. Olie- og valutakurstillæg indregnes med den andel, der kan 
henføres til perioden.

Andre driftsindtægter
Posten består primært af indtægter fra servicekontrakter med 
Grønlands Selvstyre.

Omkostninger
På tidspunktet for indtægtsførsel af fragtindtægter med videre, 
omkostningsføres de hertil henførbare omkostninger.

Fragtrelaterede
Posten består primært af for- og eftertransport samt ind- og 
udpakningsomkostninger i forbindelse med flytteforsendelser.

Skibe
Posten består primært af omkostninger til skibenes brændstof-
forbrug samt omkostninger til vedligeholdelse og dokning af 
skibene.
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Terminaler
Posten består primært af ejendomsomkostninger samt omkost-
ninger i forbindelse med skibenes anløb. 

containerdrift
Posten består primært af containerleje samt vedligehold og 
forsikring af containere.

Salg og administration
Posten indeholder omkostninger ved salg, markedsføring og 
administration. I posten indgår endvidere nedskrivninger af 
tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personale
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som om-
kostninger til social sikring, pension samt øvrige personalerela-
terede omkostninger for virksomhedens medarbejdere.

Afskrivninger
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede 
økonomiske levetid. 

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 maskiner og inventar indgår implementeringsudgifter til 
nyt ERPsystem, som afskrives over 3 år. 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 bogførte værdi.
 
Indtægter af kapitalandele i  
tilknyttede og associerede virksomheder
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholds-
mæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat 
efter skat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortje-
nester og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på 
koncerngoodwill henholdsvis negativ koncerngoodwill. I kon-
cernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige 
andel af associerede virksomheders resultat efter skat.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostnin-
ger, realiserede og ikke-realiserede kursgevinster og -tab 
vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i 
fremmed valuta, samt amortiseringstillæg vedrørende pante-
gæld og prioritetsgæld.

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

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

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen opgjort som 
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Ændring i ud-
skudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i 
resultatopgørelsen.

Skat beregnes med 24,5 % af den danske indkomst og 31,8 % 
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 fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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.

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 afholdelses-
tidspunktet.
 
Kapitalandele i tilknyttede  
virksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virk-
somheder indregnes og måles efter den indre værdis metode 
(equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene i balan-
cen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 
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 
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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 nettoopskriv-
ning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige 
værdi overstiger kostprisen.

Ved køb af tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesme-
toden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab.

Andre værdipapirer
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnote-
rede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi 
(børskurs) på balancedagen. Ikke-realiserede gevinster og tab 
føres over resultatopgørelsen.
 
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-meto-
den, 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.

Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for 
vedtagelse på generalforsamlingen. Eventuelt foreslået udbytte for 
regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser omfatter minoritetsinteressers andel af 
dattervirksomhedernes egenkapital, hvor denne ikke er ejet  
100 % af modervirksomheden. 

Hensatte forpligtelser
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 24,5 % af den danske indkomst 
og 31,8 % af den grønlandske indkomst.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser i henhold til søloven. 

Langfristet gæld
Gæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svaren-
de til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transakti-
onsomkostninger. Efterfølgende måles gæld til amortiseret 
kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse 
af den effektive rentes metode.
 
andre finansielle forpligtelser
I 2011 har selskabet påbegyndt opkrævning af et investerings-
bidrag, der udgør 3,1 % af basisfragtindtægterne. Dette inve-
steringsbidrag, som opkræves på vegne af Grønlands Selvsty-
re, skal dække forøgede udgifter til bygdeforsyninger, som følge 
af bygning af nye skibe til bygdeforsyningen. Da disse skibe 
forventes leveret 2015 er investeringsbidraget optaget på balan-
cen som gæld pr. 31. december. 

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser om-
fatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Endvidere indgår fra 2014 beløb opkrævet til dækning af om-
kostninger ved etablering og drift af grænsekontrolstationer 
(Border Inspection Post).
 
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 finan-
sielle 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.
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