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Selskabsoplysninger
Selskab: 
  Royal Arctic Line A/S, Aqqusinersuaq 52, Postboks 1580, 3900  Nuuk
  Telefon: +299 34 91 00, E-mail:  ral@ral.gl, Hjemmeside: www.ral.gl

Reg. nr.:  
  A/S 209.527

Hjemsted: 
  Nuuk, Grønland 

A/S-kapital: 
  120 mio. kr.

Ejerforhold: 
  Grønlands Selvstyre, Nuuk, ejer selskabet 100 %.

Bestyrelse: 
  Martha Labansen, formand
  Kristian Lennert, næstformand
  Tanja Nielsen
  Bent Østergaard
  Ole Frie
  Efraim Tittussen*
  Jens Peter Berthelsen*
    Mariane Hansen*
 * Valgt af medarbejderne i 2010 for en 4-årig periode

Direktion: 
  Jens Andersen, administrerende direktør

Executivegruppe:
  John Rasmussen, Chief Operations Officer (COO), og administrerende   
  direktør, Royal Arctic Bygdeservice A/S
  Bent Ole Baunbæk, Chief Financial Officer (CFO)
  Niels Clemensen, Chief Development Officer (CDO)

Ledergruppe:
  Jesper Balthazar-Christensen, administrerende direktør, Royal Arctic    
  Logistics A/S
  Jette Larsen, administrerende direktør, Arctic Umiaq Line A/S
  Taitsiannguaq Olsen, divisionschef, Royal Arctic Havneservice
  Harald Asschenfeldt, afdelingschef, IT
  Jens Boye, afdelingschef, Skibsdrift
  Helena R. Kristiansen, afdelingschef, HR
  Jakob Strøm, afdelingschef, Kommunikation og marketing



Første halvår af 2011 viser en markant stig- 
ning i godsmængderne til Grønland og en svagt sti-
gende tendens i godsmængderne ud af Grønland. 
Dette afspejles tydeligt i selskabets økonomiske 
resultat. 

Fremgangen kommer efter to år med stagne-
rende eller faldende godsmængder. Til Grønland er 
mængderne i årets første seks måneder steget med 
33.000 kubikmeter, hvilket er en stigning på næsten 
20 procent sammenlignet med samme periode i 
2010. Øget byggeaktivitet er den primære årsag 
til stigningen, men også de øvrige godskategorier 
viser fremgang. Godsmængderne ud af Grønland 
viser en pæn stigning på 5.000 kubikmeter i forhold 
til samme periode i 2010. Internt i Grønland er de 
transporterede mængder fortsat faldende, men 
kurven flader meget ud i forhold til de seneste års 
betydelige fald. 

I januar 2011 indgik Royal Arctic Line de endelige 
aftaler om finansiering og kontrahering af fem nye 
skibe til koncernen. Samtidig implementeredes 
en fragtratestigning på 1,5 procent som et led i 
konsolideringen af Royal Arctic Lines økonomi i 
forbindelse med investeringen i ny tonnage. Flere 
af skibene skal chartres ud til datterselskabet Royal 
Arctic Bygdeservice, som i år har indgået en ny 
20-årig servicekontrakt med Grønlands Selvstyre 

om forsyning af bygder. Som en del af aftalen blev 
der fra 1. februar indført et investeringsbidrag på alt 
fragt til, fra og internt i Grønland– også i modersel-
skabet. Investeringsbidraget er i øjeblikket på 3,1 
procent, og bruges udelukkende til finansiering af 
den nye servicekontrakt for bygdeforsyning. 

Skotske Cairn Energy har i første halvår af 2011 
udført prøveboringer efter olie ud for Grønlands 
vestkyst, hvilket har øget aktivitetsniveauet be-
tydeligt på havnen i Nuuk. Olieefterforskningen har 
også stor betydning for det associerede selskab 
Arctic Base Supply der har en service- og logistik-
kontrakt med Cairn Energy, og for datterselskabet 
Royal Arctic Logistics, der ligeledes leverer en lang 
række serviceydelser til olieefterforskningen. 

Et nyt logistikpakhus og nye kontorfaciliteter er  
under opførelse i Grønlandshavnen i Aalborg. De 
nye faciliteter vil optimere og forenkle arbejdsgan-
gene, føre til en bedre udnyttelse af kapaciteten for 
Royal Arctic Logistics, og samtidig øge muligheden 
for at udvikle nye forretningsområder. Byggeriet 
ventes afsluttet i andet halvår af 2011.

Halvårsregnskabet
Royal Arctic Lines koncernresultat for 1. halvår 
2011 viser et underskud før skat på 4,7 millioner 
kroner, og et underskud efter skat og minoritetsin-
teresser på 3,2 millioner kroner. Samme periode i 

Beretning 2011



2010 gav et underskud på 37,8 millioner kroner før 
skat og 25,2 millioner kroner efter skat. Resultatet 
for 1. halvår 2011 er således forbedret med ca. 22 
millioner kroner efter skat og minoritetsinteresser i 
forhold til sidste års halvårsresultat.

Forbedringen af halvårsresultatet for 2011 kan 
henføres til øgede samlede indtægter og faldende 
samlede udgifter. Indtægterne udgør 364 millioner 
kroner mod 341 millioner kroner i 1. halvår af 2010. 
De øgede indtægter udgøres primært af en stigning 
i de koncessionerede indtægter på ca. 28 mil-
lioner kroner, hvilket blandt andet kan henføres til 
generelt større mængder af gods til Grønland, især 
byggematerialer, og i mindre omfang den føromtalte 
fragtratestigning. Ikke-koncessionerede indtægter 
er faldet med ca. 4,1 millioner hovedsagligt på  
grund af fald i mængderne af projektgods.

I første halvår af 2011 har Royal Arctic Line des-
uden opkrævet 6,1 millioner kroner i Investerings-
bidrag. Dette skal dække Selvstyrets forøgede 
udgifter til den nye servicekontrakt om forsyning af 
bygderne, som blandt andet inkluderer byg- 
ning af nye skibe til bygdeforsyningen. Da disse nye 
skibe først leveres i 2012, er indtægten fra in- 
vesteringsbidraget periodiseret og ført på balancen i 
halvårsregnskabet. 

De samlede omkostninger er i første halvår af 2011 
reduceret med 10 millioner kroner, og udgør i årets 
første seks måneder 349 millioner kroner mod 359 
millioner kroner i første halvår af 2010. I reduktionen 
indgår en række faktorer som modsatrettet har 
påvirket de samlede omkostninger. Afskrivninger 
er i forhold til 2010 reduceret med 20 mio. kr., og 
udgør dermed en væsentlig faktor. Det skal i den 
forbindelse understreges at faldet i afskrivninger i 
2011 er midlertidigt, idet det iværksatte byggepro-
gram medfører at afskrivninger på skibe vil øges 
betydeligt påbegyndende i andet halvår af 2012.

De øgede omkostninger til personale, salg og 
administration afspejler den øgede aktivitet i første 
halvår, samt implementering af nye administrative 
systemer. De øgede omkostninger til bunkers under 
skibsdrift skyldes stigende priser på olie. Stignin-
gen, som udgør 13,6 millioner kroner i forhold til 1. 
halvår 2010, er ikke fuldt kompenseret, skønt ind-
tægterne fra olie- og valutakurstillægget er steget 
betydeligt. Den manglende kompensation skyldes 
at modellen hvorefter tillægget opkræves medfører 
en forsinkelse i afregningen af stigninger/fald i olie- 
og valutapriser. Saldoen for manglende opkrævning 
af tillæg udgør 8,3 millioner kroner pr. 30. juni 2011 

og er i perioden steget med 2,6 millioner kroner, 
hvilket således har påvirket resultatet negativt.

Nettofinansieringsudgifterne falder i 1. halvår 2011 i 
forhold til 2010 fra 1,3 millioner kroner til 0,4 mil- 
lioner kroner som følge af en reduceret rente-
bærende gæld samt øgede renteindtægter på 
koncernens frie likviditet.

Anlæg under opførelse under de materielle anlægs-
aktiver er i perioden især påvirket af investeringer i 
nybygning af skibe.

Markedet
Der er i første halvår af 2011 transporteret i alt 
373.000 kubikmeter gods til, fra og internt i Grøn-
land mod 345.000 i 1. halvår 2010.

For gods til Grønland noteres mængden til 201.000 
kubikmeter mod 168.000 kubikmeter i 2010. 
Fremgangen ses på flere godskategorier med størst 
stigning inden for byggematerialer, men også pæne 
stigninger inden for almindeligt gods samt biler, 
både og entreprenørmaskiner. 

Godsmængderne ud af Grønland er steget med 
5.000 kubikmeter fra 115.000 kubikmeter i første 
halvår af 2010 til godt 120.000 kubikmeter i samme 
periode i år. Den største stigning ses inden for fiske-
industrien. 

Internt i Grønland er der transporteret 46.500 kubik-
meter mod 47.000 i første halvår af 2010. Nedgan-
gen skyldes mindre intern transport af almindeligt 
gods, mens mængden af råvarer indenfor fiskein-
dustrien er svagt stigende.



Den positive udvikling i godsmængderne, som er 
realiseret i 1. halvår, forventes at fortsætte resten af 
året dog med en lidt fladere kurve, da det forudses 
at aktiviteten i byggesektoren vil flade en smule 
ud. Prognosen viser således, at der i 2011 bliver 
transporteret omkring 840.000 kubikmeter til, fra 
og internt i Grønland inklusive projektgods, hvilket 
medfører en samlet fremgang i mængderne på ca. 
27.000 kubikmeter i forhold til 2010.

Udviklingen i oliepriserne og kursen på USD på-
virker olie- og valutakurstillægget, som falder til 15 
% fra de nuværende 21 % fra 1. september 2011. 
Prisudviklingen vurderes løbende og olie- og valuta-
kurstillægget bliver reguleret i overensstemmelse 

hermed. Næste regulering sker pr. 1. november 
2011. Som følge af de stigende oliepriser igennem 
1. halvår af 2011 har saldoen til senere opkrævning 
i regnskabet for olie- og valutakurstillægget være 
stigende, jfr. omtalen ovenfor. Såfremt oliepriserne 
ikke igen begynder at stige igennem 2. halvår 2011, 
vil saldoen blive reduceret og det vil påvirke  
koncernens indtjening positivt. 

På baggrund af 1. halvårs realiserede resultat og 
forventningerne til 2. halvår 2011 forventes et resul-
tat for hele året før skat i niveauet 75-80 millioner 
kroner i forhold til de udmeldte forventninger ved 
aflæggelsen af årsrapporten for 2010 på 40-45 mil-
lioner kroner.

Forventninger til resten af 2011



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den ureviderede halvårsmeddelelse for peri-
oden 1. januar – 30. juni 2011 for Royal Arctic Line A/S.

Halvårsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende regnskabsvejled-
ninger. 

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 ind-
flydelse på bedømmelsen af halvårsmeddelelsen. 

Aalborg, den 1. september 2011

Jens Andersen

Administrerende direktør

Martha Labansen

Formand for bestyrelsen



 2011 2010 2011 2010
DKK 1.000

Omsætning

Koncessionerede fragtindtægter 248.125 220.555 249.541 222.042 

Ikke koncessionerede indtægter 45.141 47.908 79.849 83.995 

Nettoomsætning  293.266 268.463  329.390 306.037

Andre driftsindtægter 1.836 1.836 34.640 34.640 

Samlede indtægter  295.102 270.299  364.030 340.677

Omkostninger

Fragtrelaterede omkostninger (13.002) (11.694) (20.145) (19.210)

Bruttofortjeneste  282.100 258.605  343.885 321.467

Skibe (77.214) (73.022) (91.970) (88.595)

Havneanløb (2.569) (2.544) (2.569) (2.615)

Terminaler (52.269) (45.350) (48.706) (52.693)

Containerdrift (23.512) (19.782) (14.063) (13.030)

Salg og administration (20.326) (17.804) (29.325) (26.873)

 Personale (95.292) (94.391) (141.911) (135.079)

 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver (17.314) (36.034) (20.113) (40.503)

Af- og nedskrivninger på koncerngoodwill 0 0 (81) 0 

Samlede omkostninger (288.496) (288.927) (348.738) (359.388)

Driftsresultat (6.396) (30.322) (4.853) (37.921)

 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat  1.670 (5.766) 0  1.218 

 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 549 275 549 275 

Resultat før finansielle poster (4.177) (35.813) (4.304) (36.428)

Finansielle poster

 Finansielle indtægter  1.385 2.206  1.547 2.071 

 Finansielle udgifter (1.888) (3.337) (1.974) (3.406)

Resultat før skat (4.681) (36.944) (4.732) (37.763)

Skat

 Skat af periodens resultat  1.489 11.748  1.748 12.578 

Periodens resultat (3.192) (25.196) (2.984) (25.185)

Minoritetsaktionærernes andel af tilknyttede virksomheders resultat 0 0 (208) (11)

Periodens resultat (3.192) (25.196) (3.192) (25.196)

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

Resultatopgørelse



 2011 2010 2011 2010
DKK 1.000

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Koncern goodwill 0 0 569 731 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 569 731

Materielle anlægsaktiver

Skibe 139.567 166.987 140.033 169.682 

Bygninger 87.214 92.110 91.766 97.126 

Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 87.759 93.213 103.082 110.557 

Anlæg under opførelse 82.055 13 82.635 272 

Finansielt leaset transportudstyr 0 0 113 (908)

Materielle anlægsaktiver i alt 396.595 352.323 417.629 376.729

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder 47.615 37.250 0 0 

Kapitalinteresser i associerede virksomheder 7.700 6.107 9.260 7.584 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 6.000 7.000 6.000 7.000 

Værdipapirer 4.298 4.298 4.298 4.298 

Udskudte skatteaktiver 0 0 1.221 2.271 

Finansielle anlægsaktiver i alt 65.613 54.655 20.779 21.153

Anlægsaktiver i alt 462.208 406.978 438.977 398.613

Omsætningsaktiver

Vare- og driftsbeholdninger

Driftsbeholdninger 22.409 21.610 24.680 23.868 

Vare- og driftsbeholdninger i alt 22.409 21.610 24.680 23.868

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 48.298 55.262 59.882 72.451 

Værdi af igangværende rejser 7.858 6.659 0 6.659 

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 0 4.497 0 0 

Tilgodehavender associerede virksomheder 1.658 0 3.237 0 

Uindløste efterkravsforsendelser 1.413 3.103 1.462 3.145 

Andre tilgodehavender 859 460 888 1.351 

Periodeafgrænsningsposter 4.720 5.273 8.399 7.132 

Afledte finansielle instrumenter 0 262 0 262 

Tilgodehavender i alt 64.806 75.516 73.868 91.000

Likvide beholdninger

Likvider 131.745 128.226 156.337 135.163 

Omsætningsaktiver i alt 218.960 225.352 254.885 250.031

Aktiver i alt 681.168 632.330 693.862 648.644

Aktiver pr. 30. juni 2011



 2011 2010 2011 2010
DKK 1.000

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

Egenkapital

Aktiekapital 120.000 120.000 120.000 120.000

Reserve for netto opskrivning af kapitalandele:

- tilknyttede virksomheder 35.507 29.610 0 0

- Associerede virksomheder 2.698 1.356 3.275 2.506 

Overført resultat 276.960 234.430 311.890 262.890 

Egenkapital i alt 435.165 385.396 435.165 385.396

Minoritetsinteresser

Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen 0 0 2.381 2.126 

Minoritetsinteresser i alt 0 0 2.381 2.126

Hensatte forpligtigelser

Garantiforpligtigelser 370 572 400 623 

Udskudt skat 91.359 76.662 92.642 78.165 

Hensatte forpligtigelser i alt 91.729 77.234 93.042 78.788

GæLDSFORPLiGTiGELSER

Langfristede gældsforpligtelser

Pantegæld i skibe 27.205 36.135 27.205 36.135 

Prioritetsgæld 22.651 23.899 22.651 23.899 

Langfristet gældsforpligtelser i alt 49.856 60.034 49.856 60.034

Kortfristede gældsforpligtelser

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 10.394 10.281 10.394 10.281 

Leverandørgæld 20.563 24.396 27.091 35.165 

Gæld til tilknyttede selskaber 20.352 25.836 0 0 

Gæld til associerede virksomheder 133 178 133 178 

Selskabsskat 6.733 7.646 6.171 7.646 

Anden gæld 46.243 41.329 69.629 68.808 

Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 222 

Kort gæld 104.418 109.666 113.418 122.300

Gæld i alt 154.274 169.700 163.274 182.334

Passiver i alt 681.168 632.330 693.863 648.644

Passiver pr. 30. juni 2011



 2011 2010 2011 2010
DKK 1.000

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Driftsresultat (6396) (30.322) (4.853) (37.921)

Af- og nedskrivninger 17.314  36.034 20.194 40.503

Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder 3.500 6.000 0 0

Nettorenter (504) (1.131) (428) (1.335)

Betalt skat 0 0 (1.259) (317)

Ændring i driftskapital (8.474) (24.632) (10.818) (28.532)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 5.440 (14.051) 2.836 (27.602)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Investeringer (96.995) (13.445) (99.287) (14.453)

Salg af anlægsaktiver 7.587 625 7.684 681

Nettoinvestering i kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 0 (5.450) (100) (250)

Lånekapital, tilknyttede og associerede virksomheder 1.000 1.000 1.000 1.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (88.408) (17.270) (90.704) (13.022)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Periodens afdrag (5.108) (5.083) (5.236) (5.083)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (5.108) (5.083) (5.236) (5.083)

ændringer i likvider (88.076) (36.404) (93.103) (45.707)

Likvider ved årets begyndelse 219.821 164.630 249.440 180.870

Likvider ved periodens udgang 131.745 128.226 156.337 135.163

Fordelt således:

Likvide midler 131.745 128.226 156.337 135.163

i alt 131.745 128.226 156.337 135.163

Pengestrømsopgørelse


