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Hoved- og nøgletal 

  

*) Løbende 12 mdr. 
1 ) Sammenligningstallene er ændret, da der er kun aktive prepaid kunder der er medregnet i denne opgørelse. 

TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1H 2018 1H 2017 Ændring i %

Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er anført)

Nettoomsætning 398,8                       418,5                  (4,7)

EBITDA 151,3 164,6                  (8,1)

Resultat af primær drift (EBIT) 70,1 79,6 (11,9)

Finansielle poster, netto (1,6) (1,4) (13,9)

Periodens resultat før skat 68,5 78,2 (12,4)

Frit cash flow

Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 134,3                       151,6 (11,4)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (72,2) (135,4) 46,7

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (54,2) (99,1) 45,3

Nøgletal

Bruttomargin % 88,8                          88,1                     -

EBITDA-margin % 37,9                          39,3                     -

EBIT-margin % 17,6                          19,0                     -

Finansiel gearing % 2,3                             7,3-                        -

Rentebærende gæld, netto 24,0                          77,9-                     (130,8)

Rentebærende gæld, netto/EBITDA *) x 0,2                             0,2-                        -

Soliditetsgrad % 70,4                          71,2                     -

Gennemsnitlig antal medarbejdere antal 436                           465                       (6,4)                    

EBITDA *)/Gns. antal medarbejdere t.kr. 347                           354                       (1,8)

Driftskapital

Tilgodehavender fra salg 59,5                          70,4                     (15,5)

Omsætningsaktiver 176,9                       264,5                  (33,1)

Kortfristede forpligtelser 99,9                          166,9                  40,1                  

Net working capital 77,0                          97,6                     (21,1)

Produktionsdata

Pakker Stk. 159.888                 133.258            20,0                  

Breve kg 49.299                    50.458               (2,3)

Mobilt bredbånd1 Antal 1.529                       1.935                  (21,0)

Bredbånd via fastnet (ADSL) Antal 11.876                    12.139               (2,2)

Telefonlinjer Antal 7.488                       10.514               (28,8)

Mobil abonnementer (GSM og Tusass) Antal 54.745                    53.610               2,1

 



  

Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt kvartalsrapport pr. 30. juni 2018 for TELE Greenland A/S. 

Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. 

Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 

halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme.  
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Økonomi 

Periodens resultat for 1. halvår 2018 udgør 68,5 mio. kr. mod 78,2 mio. kr. i samme periode i 2017.  

Den 30. juni 2018 udgør egenkapitalen 1.060,0 mio. kr. mod 1.061,0 mio. kr. den 30. juni 2017, og soliditetsgraden er 

70,4 % mod 71,2%. 

Udvikling i forretningen 

Nettoomsætningen er faldet med 4,7 % i 1. halvår 2018 i forhold til 2017, og udgør 398,8 mio. kr. 

Ændring i nettoomsætning 1. halvår2018-2017 

 

I ovenstående tabel består” Øvrige” af bl.a. salg på serviceaftaler og konsulentydelser. 

 

1H 2018 398,8 mio. kr.

Mobiltelefoni -  10,1

Bredbånd erhverv (MPLS) - 15,8

Bredbånd privat (ADSL) + 4,8

Fast kredsløb + 1,2

Salg service tjenester - 1,1

Portoindtægter + 3,3

Øvrige - 2,0

1H 2017 418,5 mio. kr.



  

 

Omsætningen for mobiltelefoni er faldet med 7,5 % i 1. halvår 2018 i forhold til 2017. Det er fortsat Tusass 

Mobilabonnementet som tiltrækker kunder med konceptet fri tale og SMS for et fast lavt månedligt beløb.   

Kundernes dataforbrug på Tusass mobilprodukterne  er i 1. halvår 2017 steget med 79% i forhold til 2017. Efterspørgslen 

er understøttet af prisnedsættelser på området, hvilket senest skete pr. 1. november 2017, hvor prisen på GB faldt med 

50% på forbrug ud over 3 GB. 

Antallet af kunder med fastnetforbindelse er faldet med 19 % siden sidste år, og dermed fortsætter nedgangen med 

uformindsket styrke. Omsætningen er i faldet med 3,3 mio. kr. svarende til 19,3 %.  

Omsætningen på POST er steget med 3,3 mio. kr. i forhold til 2017. I 1. halvår 2018 brevmængderne faldet med 2,3% i 

forhold til samme periode sidste år, mens pakkeantallet er steget med 20%. Dette skyldes i høj grad TELE-POSTs satsning 

på samarbejde med internationale pakkedistributører, og bidrager til den positive udvikling i omsætningen.  

Omsætningen på MPLS produkterne er faldet med 15,8 mio. kr. set i forhold til 1. halvår 2017. Faldet skyldes dels øget 

konkurrence dels øget fokus på de største kunders produktsammensætning, hvor TELE-POST til gavn for kunden søger 

den optimale sammensætning af produkter.  

Personaleomkostningerne er 3,4 mio. kr. lavere i forhold til 2017, og skyldes dels ubesatte stillinger, men også det 

fortsatte fokus på at effektivisere driften. 

Andre eksterne omkostninger er steget med 2,3 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2017, primært pga. en senere 

igangsættelse af en omfattende serviceaftale på TELE-POSTs mobilnetværk. 



  

Afskrivningerne er faldet med 3,8 mio. kr. Primært pga. lavere afskrivninger som følge af forsinkelsen på 

radiokædeprojektet mod nord. Det forventes at anlægsarbejdet færdiggøres til september 2018.  

Likviditet 

De likvide beholdninger udgør 90,6 mio. kr. ved udgangen af juni måned 2018,  hvilket er et fald på 32,7 mio. kr. siden 

juni 2017 og en stigning på 7,9 mio. kr. siden ultimo 2017. Et højt investeringsniveau i hele 2017 samt udbetaling af 

udbytte på 137,3 mio. kr. er årsagen til faldet i likviderne. Der er i 1. halvår 2018 som planlagt trukket 100 mio. kr.  på 

kreditfaciliteter i forbindelse med investeringer i Mobile First investeringerne samt udbetaling af udbytte på 137,3 mio. 

kr.  

Kapitalberedskab  

Koncernens likvide beholdninger og kreditfaciliteter sammenholdt med forventningen til likviditetsudviklingen i resten af 

2018 betyder, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkeligt.  

Resultatudvikling 

Der forventes et resultat før skat på ca. 100 mio. kr. i 2018. Der forventes en lavere indtjening i resten af 2018, da der vil 

ske væsentlige justeringer af priserne på data- og internettjenester for erhvervskunderne. 

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af koncernens 

økonomiske stilling. 

 

 



  

 

 

 
Resultatopgørelse 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TELE Greenland t.kr.

Koncern 1H 2018 1H 2017 Ændring i % 2K 2018 2K 2017 Ændring i %

Nettoomsætning 398.774 418.519 (4,7)                     200.110 202.024 (0,9)

Anlægsproduktion 5.703 4.254 34,0                   4.096 1.549 164,4

Andre driftsindtægter 5.677 5.124 10,8                   2.934 2.214 32,5

Omkostninger til vareforbrug og fremmede tjenesteydelser (56.116) (59.301) 5,4                      (33.425) (30.241) (10,5)

Andre eksterne omkostninger (101.542) (99.235) (2,3)                     (51.587) (48.448) (6,5)

Lønninger og andre personale omkostninger (100.602) (104.049) 3,3                      (49.285) (46.570) (5,8)

Afskrivninger (81.233) (85.053) 4,5                      (39.962) (36.000) (11,0)

Andre driftsomkostninger (562) (686) 18,1                   (268) (285) 5,9

Resultat af primær drift (EBIT) 70.099 79.573 (11,9)                  32.612 44.242 (26,3)

Finansielle poster, netto (1.582) (1.389) (13,9)                  (354) 1.928 118,4

Resultat før skat 68.518 78.184 (12,4)                  32.258 46.170 (30,1)

Skat af periodens resultat (21.789) (25.267) 13,8                   (10.258) (14.924) 31,3

Periodens resultat 46.729 52.917 (11,7)                  22.000 31.246 (29,6)



  

Balance 

 
 

 
 
 
 
 
 

TELE Greenland t.kr.

Koncern 30-06-2018 30-06-2017 31-12-2017

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 9.194                  32.095 21.766

Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 21.769               12.485 13.569

Bygninger 290.098            308.177 302.795

Teleanlæg 824.241            685.801 877.191

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 12.295               15.922 17.881

Materielle anlægsaktiver under udførelse 163.934            164.712 97.356

Kapitalandele i associeret virksomhed 5.702                  5.582 5.682

Andre værdipapirer og kapitalandele 300                       300 320

Andre tilgodehavender 351                       351 351

Anlægsaktiver i alt 1.327.885        1.225.426 1.336.911

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 14.740               21.440 17.730

Tilgodehavender fra salg 59.466               70.404 56.632

Andre tilgodeh. 2.317                  15.366 9.265

Periodeafgrænsningsposter 9.839                  31.025 9.873

Likvide beholdninger 90.586               126.312 82.707

Omsætningsaktiver i alt 176.947            264.547 176.207

Aktiver i alt 1.504.832        1.489.972 1.513.118



  

 

Balance (fortsat) 

 

TELE Greenland t.kr.

Koncern 30-06-2018 30-06-2017 31-12-2017

Egenkapital og forpligtelser

Aktiekapital 150.000            150.000             150.000

Overkursfond 180.357            180.357             180.357

Reserve for nettoopskrivning -                        -                         588

Udbytte 0 -                         137.300

Overført overskud 729.680            730.615             682.363

Egenkapital i alt 1.060.037        1.060.971         1.150.608

Langfristede forpligtelser

Udskudt skat 229.063            229.349             207.341

Andre hensatte forpligtelser 0                             -                         3.000

Gæld, Realkreditinstitutter 14.085               14.468                14.258

Gæld, Bank 100.000            16.570                0

Langfristede gældsforpligtelser 344.849            262.088             226.300

Kortfristet forpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld 525                       17.372                17.274

Modtagne forudbetalinger fra kunder 9.248                  20.585                9.836

Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.016               21.488                49.782

Selskabsskat -                        29.730                768

Anden gæld 74.503               77.737                57.896

Afledte finans. instrumenter 654                       0                              654

Kortfristede forpligtelser i alt 99.946               166.913             136.210

Forpligtelser i alt 444.796            429.001             362.510

Egenkapital og forpligtelser i alt 1.504.832        1.489.972         1.513.118



  

 

 

Pengestrømsopgørelse 

  

TELE Greenland t.kr.

Koncern 1H 2018 1H 2017 Ændring i %

Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 151.332 164.626 (8,1)

Ændring i driftskapital (15.443) (11.678) 32,2

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 135.890 152.948 (11,2)

Renteindbetalinger og lignende indbetalinger 0 546 (100,0)

Renteudbetalinger og lignende udbetalinger (1.582) (1.935) 18,2

Pengestrømme fra ordinær drift 134.308 151.559 (11,4)

Betalt selskabsskat 0 0 -

Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 134.308 151.559 (11,4)

Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 0,0

Køb af materielle anlægsaktiver (72.207) (135.413) 46,7

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (72.207) (135.413) 46,7

Optagelse af langfristet lån 100.000 0 0,0

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (16.922) (17.064) 0,8

Udbetalt udbytte (137.300) (82.000) 0,0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (54.222) (99.064) 45,3

Pengestrømme i alt 7.879 (82.918) (109,5)

Likvide midler primo 82.707 209.230 -

Likvide midler ultimo 90.586 126.312 (28,3)



  

Anvendt regnskabspraksis 

Kvartalsrapporten for TELE Greenland A/S-koncernen opfylder årsregnskabslovens bestemmelser for halvårsrapporter gældende for statslige aktieselskaber. 

Kvartalsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2015, dog uden noteapparat og uden enkelte mellemtotaler. Der henvises til 
årsrapporten for 2015 for en nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Formler, der er anvendt til beregning af nøgletal, kan ses nedenstående:  

 

EBITDA = Resultat før afskrivninger, renter og skat 

EBIT = Resultat før renter og skat (resultat af primær drift) 

Bruttomargin =
Bruttoresultat x 100                                                                

Nettoomsætning

EBITDA-margin =
EBITDA x 100                                                                             

Nettoomsætning

EBIT-margin =
EBIT x 100                                                                                 

Nettoomsætning

Egenkapitalens forrentning (ROE) =
Årets resultat x 100                                                                

Gennemsnitlig egenkapital

ROIC =
Årets resultat x 100                                                                

Investeret kapital                                                                

Finansiel gearing =
Rentebærende gæld, netto x 100                                         

Egenkapital

Rentebærende gæld, netto = Rentebærende gæld - l ikvider

Soliditetsgrad =
Egenkapital x 100                                                                   

Balancesum

Gennemsnitligt antal medarbejdere =

Net working capital = Omsætningsaktiver - kortfristede forpligtelser

Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte (årsværk) udregnes efter normtimer, 

da ATP-metoden ikke kan anvendes i Grønland


