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Hoved- og nøgletal

 

TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1H 2019 1H 2018 Ændring i %

Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er anført)

Nettoomsætning 404,0 398,8 1,3

EBITDA 119,2 151,3 (21,2)
Resultat af primær drift (EBIT) 51,3 70,1 (26,9)
Finansielle poster, netto (2,0) (1,6) (29,3)
Periodens resultat før skat 49,2 68,5 (28,2)

Frit cash flow
Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 67,9 134,3 (49,4)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (22,9) (72,2) 68,2
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (136,7) (154,2) 11,4

Nøgletal
Bruttomargin % 88,5 88,78 -
EBITDA-margin % 29,5 37,9 -
EBIT-margin % 12,7 17,6 -
Finansiel gearing % 5,6-                            2,3 -
Rentebærende gæld, netto 58,4-                         24,0 (343,3)
Rentebærende gæld, netto/EBITDA *) x 0,1 0,1 -
Soliditetsgrad % 69,0 70,4 -
Gennemsnitlig antal medarbejdere antal 408 435 (6,2)
EBITDA *)/Gns. antal medarbejdere t.kr. 292 348 (16,1)

Driftskapital
Tilgodehavender fra salg 93,7 59,5 57,6
Omsætningsaktiver 229,0 176,9 29,4
Kortfristede forpligtelser 230,5 99,9 (130,7)
Net working capital 1,6-                            77,0 (102,1)

Produktionsdata
Pakker Stk. 154.629 159.888 (3,3)
Breve kg 43.186 49.299 (12,4)
Mobilt bredbånd1 Antal 1.866 1.529 22,0
Bredbånd via fastnet (ADSL) Antal 12.880 11.876 8,5
Telefonlinjer Antal 6.507 7.488 (13,1)
Mobil abonnementer (GSM og Tusass) Antal 55.175 54.745 0,8

*) Løbende 12 mdr.
1 ) Sammenligningstallene er ændret, da der er kun aktive prepaid kunder der er medregnet i denne opgørelse.
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Ledelsesberetning Økonomi
Periodens resultat for 2. kvartal 2019 udgør 49,2 mio. kr. mod 68,5 mio. kr. i samme periode i 2018. 

Den 30. juni 2019 udgør egenkapitalen 1.045,5 mio. kr. mod 1.060,0 mio. kr. den 30. juni 2018, og soliditetsgraden er 

69,0 % mod 70,4%.

Udvikling i forretningen
Nettoomsætningen er steget med 1,3 % i 1. kvartal 2019 i forhold til 2018, og udgør 404,0 mio. kr.

Ændring i nettoomsætning 1. halvår 2019-2018

1H 2019 404,0 mio. kr.

Mobiltelefoni + 5,2

Telefonitjenesten + 2,4

Portoindtægter + 1,6

Internet & data -  0,8

Bredbånd privat (ADSL) - 3,2

1H 2018 398,8 mio. kr.

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

Omsætningsudvikling
Omsætningen for mobiltelefoni er steget med 13,6 % i 1. halvår 2019 i forhold til 2018. 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  endvidere er i 1. halvår 2019 steget med 54 % i forhold til 2018. 

Det er understøttet af, at man siden sommeren 2018 har opnået fordele i relation til bl.a. roaming ved at vælge 

abonnementer med mere data i. 

Omsætningen på ”internet til private” er faldet 4,6 %. Åbningen af radiokæden til Upernavik, hvor Tusass flatrate 

produkterne er introduceret har givet en lavere omsætning, da der ikke længere takseres forbrug ud af pakken. I 

forbindelse med fastprisaftalerne med de store erhvervskunder, er der flyttet ADSL forbindelser over i gruppen 

”internet og data til erhverv”, hvilket ligeledes er medvirkende forklaring til den lavere omsætning.

På Tusass Internetprodukterne er stigningen i data på 32%, hvor især udvidelsen af radiokæden har givet flere kunder 

med flatrate produkter.

Omsætningen på Internet og dataprodukterne er faldet med 0,8 mio. kr. set i forhold til 1. halvår 2018. Faldet skyldes 

dels øget konkurrence, dels et forsat fokus på især de største kunders produktsammensætning, hvor TELE-POST til 

gavn for kunden søger den optimale udnyttelsen af produkterne. 

Antallet af kunder med fastnetforbindelse er faldet med 13 % siden sidste år, og dermed fortsætter nedgangen med 

uformindsket styrke. 

Omkostningsudvikling
Personaleomkostningerne er 10,6 mio. kr. lavere i forhold til 2018, hvilket er et resultat af det fortsatte fokus på at 

effektivisere driften.

I første halvår påvirker reparationen af søkabelfejlene ved Sisimiut og Sydgrønland regnskabet. Andre eksterne 

omkostninger er som følge heraf steget med 44,9% i forhold til 1. halvår 2018. 



Afskrivningerne er faldet med 13,3 mio. kr. hvilket skyldes, at billingsystemet blev færdigafskrevet i 2018, ligesom en 

del GSM udstyr blev bortskaffet ifm. Mobile First og implementeringen af 4G i bygderne. 

Likviditet
De likvide beholdninger udgør 72,9 mio. kr. ved udgangen af juni måned 2019,  hvilket er en fald på 17,7 mio. kr. 

siden juni 2018 og 91,7 mio. kr. siden ultimo 2018.  I maj måned blev der udbetalt 137,6 mio. kr. i udbytte til 

Grønlands Selvstyre.

Kapitalberedskab
Koncernens likvide beholdninger og kreditfaciliteter sammenholdt med forventningen til likviditetsudviklingen i 

resten af 2019 betyder, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkeligt. 

Resultatudvikling 
Der forventes fortsat et resultat før skat på 80 - 90 mio. kr. i 2019. Det er en nedgang ift. 2018, og skyldes de 

omfattende omkostninger til søkabelreparationerne, der afsluttes endeligt i 3. kvartal 2019. 

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 2019 1H 2018 Ændring i % 2K 2019 2K 2018 Ændring i %

Nettoomsætning 404.023 398.774 1,3 193.924 200.110 (3,1)
Anlægsproduktion 2.293 5.703 (59,8) 1.485 4.096 (63,7)
Andre driftsindtægter 4.792 5.677 (15,6) 2.364 2.934 (19,4)
Omkostninger til vareforbrug og fremmede tjenesteydelser (53.428) (56.116) 4,8 (26.529) (33.425) 20,6
Andre eksterne omkostninger (147.092) (101.542) (44,9) (79.455) (51.587) (54,0)
Lønninger og andre personale omkostninger (90.020) (100.602) 10,5 (45.683) (49.285) 7,3
Afskrivninger (67.924) (81.233) 16,4 (33.314) (39.962) 16,6
Andre driftsomkostninger (1.389) (562) (147,1) (657) (268) (144,8)
Resultat af primær drift (EBIT) 51.255 70.099 (26,9) 12.136 32.612 (62,8)
Finansielle poster, netto (2.045) (1.582) (29,3) (1.006) (354) (184,1)
Resultat før skat 49.210 68.518 (28,2) 11.129 32.258 (65,5)
Skat af periodens resultat (15.649) (21.789) 28,2 (3.539) (10.258) 65,5
Periodens resultat 33.561 46.729 (28,2) 7.590 22.000 (65,5)



Balance

TELE Greenland t.kr.

Koncern 30-06-2019 30-06-2018 31-12-2018

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 19.457 9.194 24.377
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 3.712 21.769 1.738
Bygninger 337.132 290.098 347.134
Teleanlæg 805.896 824.241 850.628
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 29.014 12.295 35.744
Materielle anlægsaktiver under udførelse 83.861 163.934 64.429
Kapitalandele i associeret virksomhed 5.797 5.702 5.777
Andre værdipapirer og kapitalandele 300 300 320
Andre tilgodehavender - 351 0
Anlægsaktiver i alt 1.285.167 1.327.885 1.330.147

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 13.727 14.740 13.379
Tilgodehavender fra salg 93.736 59.466 68.339
Andre tilgodeh. 37.775 2.317 8.797
Periodeafgrænsningsposter 10.798 9.839 7.041
Likvide beholdninger 72.918 90.586 164.635
Omsætningsaktiver i alt 228.954 176.947 262.191

Aktiver i alt 1.514.121 1.504.832 1.592.338



Balance (fortsat)
TELE Greenland t.kr.

Koncern 30-06-2019 30-06-2018 31-12-2018

Egenkapital og forpligtelser
Aktiekapital 150.000 150.000 150.000
Overkursfond 180.357 180.357 180.357
Reserve for nettoopskrivning - - 683
Udbytte 0 - 137.600
Overført overskud 715.121 729.680 680.877
Egenkapital i alt 1.045.478 1.060.037 1.149.517

Langfristede forpligtelser
Udskudt skat 222.275 229.063 206.626
Andre hensatte forpligtelser 0 0 3.000
Offentlige lån 1.701 1.701 1.701
Gæld, Realkreditinstitutter 13.874 14.085 13.540
Gæld, Bank 249 100.000 0
Langfristede gældsforpligtelser 238.099 344.849 224.867

Kortfristet forpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld 350 525 0
Gæld, Bank 99.591 - 99.406
Modtagne forudbetalinger fra kunder 9.883 9.248 3.131
Leverandører af varer og tjenesteydelser 43.253 15.017 33.747
Selskabsskat 0 - 1.795
Anden gæld 75.628 74.503 78.036
Afledte finans. instrumenter 1.839 654 1.839
Kortfristede forpligtelser i alt 230.544 99.947 217.954

Forpligtelser i alt 468.644 444.797 442.821

Egenkapital og forpligtelser i alt 1.514.121 1.504.833 1.592.338



Pengestrømsopgørelse
TELE Greenland t.kr.

Koncern 1H 2019 1H 2018 Ændring i %
Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 119.179 151.332 (21,2)
Ændring i driftskapital (49.240) (15.443) 218,9
Pengestrømme fra drift før finansielle poster 69.939 135.890 (48,5)
Renteudbetalinger og lignende udbetalinger (2.045) (1.582) (29,3)
Pengestrømme fra ordinær drift 67.894 134.308 (49,4)
Betalt selskabsskat 0 0 -
Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 67.894 134.308 (49,4)

Salg af materielle anlægsaktiver 426 0 0,0
Køb af materielle anlægsaktiver (23.370) (72.207) 67,6
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (22.944) (72.207) 68,2

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 684 (16.922) 104,0
Udbetalt udbytte (137.600) (137.300) 0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (136.667) (154.222) 11,4

Pengestrømme i alt (91.717) (92.121) (0,4)

Likvide midler primo 164.635 82.707 -
Likvide midler ultimo 72.918 90.586 (19,5)



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 2018, dog uden noteapparat og uden enkelte mellemtotaler. Der henvises til 
årsrapporten for 2018 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                                                                
Gennemsnitl ig 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

Gennemsnitl igt antal medarbejdere =

Net working capital = Omsætningsaktiver - kortfristede forpligtelser

Gennemsnitl ig antal fuldtidsansatte (årsværk) udregnes efter normtimer, 
da ATP-metoden ikke kan anvendes i  Grønland


