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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt halvårsrapport pr. 30. juni 
2020 for Air Greenland A/S.

Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller re-
view af halvårsrapporten.

Nuuk, 8. september 2020

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabs
praksis for hensigtsmæssig, og efter uændret regn
skabspraksis, så halvårsrapporten giver et retvisende 
billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle 
stilling, resultat samt pengestrømme.

Bestyrelse Kjeld Zacho Jørgensen
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 Bodil Marie Damgaard
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 Malik Peter Hegelund Olsen
 

Direktion Jacob Nitter Sørensen
 Administrerende direktør
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Økonomi
Samlet set leverer Air Greenland i første halvår af 
2020 et koncernresultat før skat på 30,5 mio.kr., 
hvilket er 27,3 mio.kr. lavere i forhold til samme 
perio de i 2019 (2019: 3,2 mio.kr.). Resultatet er på-
virket af Covid19 situationen, og anses i den hen
seen de for tilfredsstillende.

Egenkapitalen ultimo første halvår 2020 er reduceret 
med 23,6 mio.kr. til 465,2 mio.kr. og soliditetsgraden 
reduceret i perioden til 39% fra 43,3% ultimo 2019.

Der er ikke foretaget udbyttebetaling i 2020.

På grund af effekten af COVID19 er tilgodehavender 
fra salg reduceret, og likviditeten er øget ved yderli  g
ere optagelse af lån på 100 mio.kr., som er tilbage-
betalt i juli 2020. Den kortfristede gæld er derudover 
også påvirket af Covid19, hvor leverandørgælden er 
reduceret som følge af lavere aktivitet, anden gæld er 
øget som følge af udskydelse af øvrige betalinger, og 
periodeafgrænsningsposter er reduceret med 130,3 
mio.kr. i forhold til samme periode i 2019, hvilket 
skyldes manglende fremtidigt salg.

Udvikling
Nettoomsætningen er faldet med 11,4 % til 551,8 
mio.kr. (2019: 622,9 mio.kr.). Faldet i omsætningen 
sammensættes af et stort fald i passagerindtægterne, 
som reduceres ved en stigning i charterindtægterne, 
grundet betaling for opretholdelse af nødberedskabs-
flyvninger som følge af Covid19, for Grønlands Selv
styre. 

Andre eksterne omkostninger er reduceret med 50,9 
mio.kr. til 278,5 mio.kr. i forhold til 2019 (2019: 
329,4 mio.kr.). Omkostningerne er reduceret som 
følge af lav aktivitet og tiltag som har reduceret om-
kostninger i perioden.

Personaleomkostningerne falder med 3,8 mio.kr. til 
223 mio.kr. i forhold til 2019 (2019: 226,8 mio.kr.).

Af og nedskrivninger stiger med 4,7 mio.kr. 

Likviditet
Den likvide beholdning udgør 317,8 mio.kr. ved ud-
gangen af juni 2020, hvilket er en stigning på 44,2 
mio.kr. i forhold til juni 2019 og en stigning på 57,6 
mio.kr. i forhold til ultimo 2019. Stigningen er pri mært 
relateret til en øgning i kortfristet gæld på 100 mio.kr. 

Kapitalberedskab
Selskabet lever op til dets finansielle forpligtelser og 
kapitalgrundlaget ses forsat som solidt. 

Forventninger til resultat ultimo 2020
Air Greenland A/S forventer at levere et mindre, posi-
tivt resultat i 2020, hvilket er væsentlig afhængig af 
effekten af restriktioner relateret til Covid19. 

Begivenheder efter periodens afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt 
forhold, som ændrer på koncernens økonomiske stil
ling.

Covid-19
Halvårsregnskabet er tydeligt påvirket af Covid19. 
Flytrafikken til og fra Grønland (Atlantruten) stoppede 
pr. 20 marts 2020, ligesom indenrigstrafikken internt 
i Grønland blev indstillet. Air Greenland har i perioden 
fløjet et nødberedskab på vegne af Det Grønlandske 
Selvstyre, og beredskabet har sikret at alle byer og 
bygder fortsat har kunne været forbundet med fly. 
Udover opretholdelse af forbindelser mellem byer, 
bygder og udland, har det i hele perioden været mu
ligt at opretholde fragt og postforsendelser, og ikke 
mindst forsendelse af Covid19 prøver. Dette har 
sam men med godt samarbejde med myndighederne 
medvirket til at kunne opretholde et højt testniveau.

Air Greenland og koncernens selskaber i Grønland har 
ikke modtaget betaling fra hjælpepakker finansieret 
af Grønlands Selvstyre.

Der har i perioden været mange aflysnin ger af plan-
lagte flyvninger, hvilket har resulteret i mange æn-
dringer og tilbagebetalinger til kunder. Tilbagebe ta
lingerne er samlet sket tilfredsstillende og rettidigt, 
ligesom de mange kundehenvendelser er færdigbe-
handlet.

Ledelsesberetning  
– Halvårsregnskabet og forventninger til året
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Halvårsregnskab
Resultatopgørelse for 1. januar til 30. juni 2020

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger

Resultat før finansielle poster

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i  associerede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af periodens resultat

Periodens resultat

(i 1.000 DKK)    Koncernen

    1H 2020 1H 2019 2019

       551.839   622.859   1.397.686  
      (278.492)  (329.397)  (680.701)
     (223.004)  (226.751)  (463.224)
     (73.008)  (68.327)  (140.902)
     
       (22.665)  (1.616)  112.859 
     
  -     -       -    - -
     (895)  (1.069)  1.874 
     25   1.324   1.921 
     (6.968)  (1.805)  (10.053) 
    
       (30.503)  (3.166)  106.601  
     
 
      7.626   1.308   (18.021)
     
      (22.877)  (1.858)  88.580   
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Balance pr. 30. juni 2020

Software

Immaterielle anlægsaktiver

Bygninger
Flymateriel inkl. væsentlige flykomponenter
Øvrige flykomponenter
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder
Tilgodehavende hos associerede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender
Udskudte skatteaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

(i 1.000 DKK)   Koncernen

    30. juni  30. juni 2019
    2020 2019

  
        152   -    
  
     152   -    
  
     192.863   224.411   218.429 
     389.539   420.429   404.083 
     22.344   24.714   20.879 
     27.793   25.195   21.307 
     106.095        23.677 
  
     738.634   694.750   688.375 
  
  
     22.973   21.611   23.868 
     1.087   1.380   1.181 
     36   36   36 
     1.563   1.587   1.610 
     133   168   140 
  
     25.792   24.782   26.835 
  
     764.578   719.531   715.210 
  
     33.088   34.990   34.356 
  
     63.744   129.716   92.169 
               8 
     13.407   4.582   14.627 
     1.736   1.067   13.652 
  
     78.887   135.365   120.456 
  
     317.781   273.539   260.175 
  
     429.756   443.894   414.987 
  
     1.194.334   1.163.426   1.130.197 



6

Balance pr. 30. juni 2020 (fortsat)

Aktiekapital
Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 
efter indre værdis metode
Overført resultat

Egenkapital

Udskudte skatteforpligtelser

Hensatte forpligtigelser

Prioritetsgæld
Anden gæld
Bankgæld

Langfristede gældsforpligtigelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtigelser
Anden bankgæld
Leverandørgæld
Gæld til associerede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser

Passiver

(i 1.000 DKK)    Koncernen

    30. juni  30. juni 2019
    2020 2019

       24.000   24.000   24.000
 
     9.308   8.154   10.203 
     431.090   381.044   454.620 
  
     465.238   413.198   488.823 
  
     52.022   28.101   59.884 
  
     52.022   28.101   59.884 
  
     162.523   222.619   195.567 
     3.644        1.973 
     21.524   23.655   20.089 
  
     187.691   246.274   217.629 
  
  
     65.000   36.000   66.039 
     100.000       
     84.603   124.182   74.151 
     67        489 
     1.028   4.177   1.075 
     117.157   59.675   114.994 
     121.528   251.819   107.113 
  
     489.383   475.853   363.861 
  
     677.074   722.127   581.490 
  
     1.194.334   1.163.426   1.130.197 
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Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2020

Egenkapital 01.01.2019
Betalt udbytte til aktionærer
Værdiregulering afledte finansielle 
instrumenter
Årets resultat
Valutakursregulering af
udenlandsk associeret virksomhed
Skat af egenkapitalbevægelser

Egenkapital 31.12.2019
Værdiregulering afledte finansielle 
instrumenter
Årets resultat
Skat af egenkapital bevægelser

Egenkapital 30. juni 2020

   Reserve for netto    
  opskrivning af  Foreslået
  kapitalandele efter Overført udbytte for
 Aktiekapital indre værdis metode resultat regnskabsåret I alt

  24.000    9.223   684.629        717.852  
     (461.044)   (461.044)

    12.536    12.536 
   1.454   87.126    88.580 

    (694)    (694)
    221   131.373    131.593  

   24.000   10.203   454.620        488.823  

    (944)   (944)
   (895)  (21.982)   (22.877)
    236    236  
    
   24.000   9.308   431.930   -     465.238  

(i 1.000 DKK)  Koncernen  
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Pengestrømsopgørelse 

Resultat før finansielle poster
Af- og nedskrivninger
Ændring af driftskapital

Modtagne finansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Betalt skat

Pengestrømme vedr. drift

Tilgang af immaterielle anlægsaktiver
Tilgang af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Tilgang af finansielle anlægsaktiver
Ændring af finansielle anlægsaktiver

Pengestrømme vedr. investeringer

Optagelse af langfristede gældsforpligtelser
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Modtaget udbytte fra associerede selskaber
Betalt udbytte

Pengestrømme vedr. finansiering

Ændring i likvider

Likvide beholdninger 1. januar

Likvide beholdninger 30. juni

(i 1.000 DKK)    Koncernen

    1H 2020  1H 2019 2019

       (22.665)  (1.616)  112.859  
        73.008  68.327   140.902 
       70.880   109.187   (12.387) 
     
      121.223   175.898   241.374 
  
     25   1.324   1.921 
       (6.968)  (1.805)  (10.053)
                  (3.952)
     
       114.280   174.075   229.290  
     
      (152)          
       (123.267)  (26.618)  (95.558) 
           774   3.514 
       47   (1.645)  (42)
       394  
    
       (123.372)  (27.489)  (91.692)
    
      100.000   260.000   260.000  
        (33.302)  (4.949)  (9.319)
             399   392  
            (461.044)  (461.044)
     
       66.698   (205.594)  (209.971)
     
        57.606   (59.008)  (72.373) 
     
       260.175   332.548   332.548 
    
 
        317.781   273.540   260.175  


