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Koncernoversigt
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1.
april – 30. september 2020 for KNI A/S.
Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten.
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020, samt af resultatet af koncernens aktiviteter og
koncernens pengestrømme for perioden 1. april – 30. september 2020.
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten.
Selskabet har i forlængelse af den konstaterede regnskabsmæssige fejl på varelageret - omtalt på
side 6 - besluttet at igangsætte en ekstra undersøgelse af processen omkring denne fejl, udført af
endnu et uafhængigt revisionsfirma. Det er bestyrelsen og direktionens vurdering, at denne undersøgelse ikke vil påvirke den aflagte halvårsrapport.

Sisimiut, den 3. december 2020
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Hoved- og nøgletal for koncernen
Hovedtal

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

(mio.DKK)

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Resultat
Nettoomsætning

1.277,9

1.313,2

1.314,9

1.250,5

1.220,8

67,6

86,8

101,5

83,9

75,6

(11,9)

(12,5)

(19,9)

(16,8)

(19,5)

Resultat før skat (*)

55,6

74,1

81,3

66,9

56,0

Periodens resultat (*)

55,6

74,1

81,3

66,9

56,0

Anlægsaktiver

1.205,3

1.151,5

1.068,4

969,7

937,0

Varebeholdninger (*)

1.263,8

1.255,5

1.057,0

1.132,6

1.176,1

119,4

113,7

109,1

96,4

87,2

Egenkapital (*)

1.312,3

1.277,4

1.220,3

1.145,3

1.062,7

Balancesum (*)

2671,8

2.612,0

2.414,7

2.292,3

2.465,8

71,3

78,3

38,9

47,1

35,6

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

1/4 - 30/9

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Resultat af primær drift (EBIT) (*)
Resultat af finansielle poster (*)

Balance

Varedebitorer

Investeringer i materielle anlægsaktiver

Nøgletal

EBIT - margin (%) (*)

5,3 %

6,6 %

7,7 %

6,7 %

6,2 %

Afkast af investeret kapital (%) (*)

7,6 %

9,3 %

11,2 %

10,2 %

9,3 %

Nettoomsætning / Investeret kapital (*)

0,9

1,0

1,1

1,1

1,0

Finansiel gearing (*)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

4,2 %

5,8 %

6,7 %

5,8 %

5,3 %

49,1 %

48,9 %

50,5 %

50,0 %

43,1 %

8,7

7,7

6,0

6,4

7,4

Egenkapitalens forrentning (%) (*)
Soliditetsgrad (%) (*)
Nettorentebærende gæld /EBITDA (*)

(Hoved- og nøgletal markeret med (*) er blevet korrigeret i forhold til ”den fundamentale fejl”, der er beskrevet øverst på side 6).
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
KNI koncernen er en grønlandsk virksomhed der består af fire forretningsenheder der alle ledes og drives ud
fra moderne forretningsprincipper. Koncernen forsyner hele Grønland med dagligvarer, forbrugsgoder og
brændstoffer.
KNI afspejler respekt for Grønlands sociale og kulturelle værdier med udgangspunkt i en solidarisk holdning
overfor alle dele af det grønlandske samfund. Kvalitet, sikkerhed, miljøbevidsthed og bedst mulig service
skal kendetegne KNI´s aktiviteter.
Selskabet vil tilstræbe at opnå et overskud, der sikrer selskabets fortsatte drift på et finansielt sikkert grundlag, herunder tilstrækkelig kapital til vedligehold og nødvendige investeringer, udbyttebetaling til ejeren,
samt tilfredsstillende soliditet og likviditet.
Hovedaktiviteterne i moderselskabets forretningsenheder har i halvåret 2020/21 været:
Varedivisionen
 Detail- og engrossalg i bygder og byer
 Distribution og engrossalg af øl og vand
 Salg af serviceopgaver i bygder og yderdistrikter for samarbejdspartnere
Energidivisionen
 Import, distribution og salg af flydende brændstoffer
 Import, distribution og salg af smøreolier, flaske- og industrigasser
Neqi
 Slagtning og forædling af lam, får og kreaturer samt indhandling af kartofler
Dele af KNI’s aktiviteter kan ikke løses på kommercielle og markedsmæssige vilkår. Dette indebærer, at der
er indgået en servicekontrakt med Grønlands Selvstyre om betaling for disse samfundspålagte opgaver.
KNI har således ved indgåelse af servicekontrakten om vareforsyning påtaget sig en forpligtelse til at drive
butikker i bygder og mindre byer, hvor detailhandel ikke kan opretholdes på et rentabelt grundlag.
I henhold til servicekontrakten om salg af flydende brændstoffer modtager selskabet ikke betalinger, men
kontrakten maksimerer, hvad selskabet må tjene på den olie, der sælges under servicekontrakten.
De nugældende servicekontrakter for begge af selskabets hoved forretningsenheder sikrer således KNI fire
årige rammer for selskabets hovedaktiviteter.
Udover aktiviteterne omfattet af servicekontrakterne driver KNI kommerciel virksomhed indenfor detail i 4
udvalgte byer, engros i hele Grønland samt levering af brændstof til skibe og råstofselskaber.

Ejerforhold
KNI A/S er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre – aktiekapitalen udgør 310 mio. kr.
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Perioden i hovedtræk
Denne halvårsmeddelelse dækker perioden 1. april 2020 til 30. september 2020.
Rettelse af en fundamental fejl i de tidligere aflagte regnskaber
Selskabets egenkapital er med virkning pr. 31. marts 2020 – og således ved indgangen til halvåret 2020/21 nedskrevet med 50 mio. DKK efter skat. Nedskrivningen skyldes en akkumuleret fejl i værdiansættelsen af
selskabets lagerbeholdninger over en 9 årig regnskabsperiode.
Ifølge det gennemførte analytiske arbejde, så er en stor del af fejlen opbygget i regnskabsårene 2011/12 og
2012/13. I netop disse år havde KNI væsentlige udfordringer omkring korrekt håndtering af processer og
stamdata. Dette blev således rapporteret detaljeret i både de tilhørende årsregnskaber og revisionsprotokollater. Hvorledes fejlen fordeler sig mellem netop disse to regnskabsår har ikke været muligt at estimere med
sikkerhed, idet systemer og processer var ganske mangelfulde i de pågældende år.
De gennemførte analyser viser, at lagerfejlene beløbsmæssigt er stabiliseret i regnskabsåret 2013/14, og fra
dette år og frem hovedsagelig er koncentreret til en beregningsmæssig fejl i de regnskabsmæssige opgørelser
af lagerværdierne, som håndteres i et undersystem til ERP lagersystemet.
Den samlede beløbsmæssige effekt på de anførte 50 mio. DKK efter skat kan specificeres således:



Resultateffekt for perioden 2011/12 – 2012/13 (2 regnskabsår) kan opgøres til 36 mio DKK efter skat
Resultateffekt for perioden 2013/14 – 2019/20 (7 regnskabsår) kan opgøres til 14 mio. DKK efter skat

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2020/21 vil der blive foretaget en yderligere specifikation af den beløbsmæssige effekt for perioden – både for så vidt angår resultat og balancepåvirkning.
Ovenstående fejl har naturligvis også haft en effekt på de tidligere aflagte halvårsrapporter. I indeværende
halvårsrapport pr. 2020/21 er hoved – og nøgletal på side 4 således blevet justeret og tilpasset de foretagne
ændringer - se markeringen (*)
Specifikationen af de resultatmæssige justeringer kan opgøres således:

KNI i alt (t. DKK)
Resultateffekt før skat

2016/17
-9.038

2017/18
6.975

2018/19
8.575

2019/20
-6.938

De identificerede fejlkilder der har været de væsentligste årsager til den akkumulerede regnskabsfejl har
ledelsen i KNI A/S nu håndteret således:
1. De tidligere meget store udfordringer vedrørende håndtering af stamdata og processer er kontinuerligt
blevet løst henover de seneste 5 – 6 regnskabsår via en målrettet og systematisk indsats.
2. Der er med virkning for regnskabsåret 2020/21 udviklet en ny teknisk løsning, som sammen med det
nuværende ERP system skal sikre, at værdiansættelsen af lagerbeholdningerne sker korrekt.
Nedenstående gennemgang af de driftsmæssige aktiviteter vedrørende halvårsrapporten pr. 2020/21 indeholder ikke nogen påvirkning af den ovenfor omtalte fundamentale fejl.
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I halvåret 2020/21 har omsætningen udgjort 1.278 mio. DKK, hvilket svarer til et marginalt fald på 2,5 %
sammenholdt med halvåret 2019/20, hvor omsætningen således udgjorde 1.313 mio. DKK
Nettoomsætningens udvikling over de seneste 5 halvårsregnskaber ses af nedenstående graf.

KNI i alt - nettomsætning (t. DKK.)
1. halvår 2020/21
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
Realiseret

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

1.220.827

1.250.457

1.314.865

1.313.229

1.277.895

I ovenstående omsætningsniveau indgår selskabets varedivision med 765 mio. DKK og energidivision med
506 mio. DKK. Den resterende nettoomsætning er realiseret i koncernens tilknyttede virksomheder.
I varedivisionen er omsætningsniveauet ca. 4 % højere end i halvåret 2019/20, hvorimod omsætningen i
energidivisionen er faldet med i størrelsesordenen 10 %. Dette omsætningsnedgang relaterer sig alene til
manglende aktiviteter udenfor servicekontrakten grundet Covid-19 restriktioner.
KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2020/21 et resultat før skat på 56,0 mio. DKK mod 74,1 mio.
DKK i 2019/20. Resultatudviklingen over de seneste 5 halvår ses i nedenstående graf.

KNI i alt - resultat før skat (t. DKK.)
1. halvår 2020/21
95.000
85.000
75.000
65.000
55.000
45.000
35.000
25.000
Realiseret

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

55.991

66.947

81.345

74.112

55.612

Nedgangen i resultatet svarende til 18,5 mio. DKK i forhold til halvårsrapporten for 2019/20 relaterer sig til:



Manglende aktiviteter i såvel varedivisionen og energidivisionen grundet Covid-19 restriktioner
Periodeforskydninger i resultatudviklingen i energidivisionen
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Den nedadgående resultatmæssige påvirkning i forbindelse med restriktionerne vedrørende Covid-19 kan
alene beløbsmæssigt opgøres til at udgøre i størrelsesordenen 8,0 mio. DKK.
Periodens resultat er overordnet tilvejebragt med organisationens fulde fokus på de strategiske målsætninger
under strategien Killingusaaq, som blev igangsat 1. januar 2017 og som afsluttes i indeværende regnskabsår.
Den nuværende generelle økonomiske udvikling i selskabet understøtter helt specifikt de definerede mål i
selskabets strategiarbejde. De overordnede måltal for hele koncernen i fællesskab bliver:




en fortsat positiv udvikling med hensyn til resultat før skat
en fortsat positiv udvikling i egenkapitalens forrentning
en fortsat positiv udvikling i soliditetsgraden

Udover ovenstående punkter har der ligeledes i halvåret været et fortsat fokus på omkostningsstyring. Hvis
der justeres for omkostninger vedrørende igangsætningen af nye aktiviteter samt herudover periodeforskydninger indenfor hele regnskabsåret 2020/21 – svarende til i størrelsesordenen 5,0 mio. DKK - så har det
overordnet set været muligt, at fastholde et omkostningsniveau svarende til samme periode sidste år.

KNI i alt - omkostninger (t. DKK.)
1. halvår 2020/21
220.000
215.000
210.000
205.000
200.000
195.000
190.000
185.000
180.000
Realiseret

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

204.867

205.736

204.451

211.540

213.751

Af ovenstående graf fremgår således udviklingen i det realiserede omkostningsniveau indenfor de seneste 5
halvårsregnskaber. Af udviklingen ses det, at selvom der er igangsat væsentlige nye aktiviteter henover den
anførte periode, så har omkostningsniveauet været realiseret på et stabilt niveau.
Selskabets nuværende indtjeningsniveau er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.
Det samlede renoveringsefterslæb i koncernen udgjorde ved indgangen til regnskabsåret 2020/21 i størrelsesordenen 300 - 350 mio. DKK i varedivisionen samt 120 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer på
dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.
Ved udgangen af halvåret havde KNI et registreret træk på 867,3 mio. DKK på kreditfaciliteterne mod 886,9
mio. DKK året før – en formindskelse af kreditudnyttelsen svarende til på 19,6 mio. DKK. Denne formindskelse kan hovedsageligt tilskrives ændringer i driftskapitalen.
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Med udgangspunkt i det aktuelle banktræk pr. 30. september 2020 er det forventningen, at den netto rentebærende gæld med udgangen af regnskabsåret 2020/21 vil ligge på niveau med udgangen af regnskabsåret
2019/20, hvor gældsniveauet lå på ca. 740 mio. DKK.
Med den forventede kreditudnyttelse med udgangen af regnskabsåret 2020/21 vil selskabet fortsat overholde
finansielle covernants i forhold til ejer og finansielle samarbejdspartnere.
Selskabets egenkapital udgør 1.312,3 mio. DKK og er i halvåret påvirket af en positiv regulering vedrørende
markedsværdien på finansielle instrumenter svarende til 167,2 mio. DKK før regulering af udskudt skat.
De finansielle instrumenter etableres ved, at selskabet løbende indgår en række produkt- og valutasikringer
for at sikre stabile forbrugerpriser på flydende brændstoffer. Markedsværdien af disse sikringer opgøres på
statusdagen og posteres direkte på egenkapitalen.
Selskabet indgår endvidere renteafdækningskontrakter med henblik på at sikre selskabet mod ufordelagtige
udsving i markedsrenten. Markedsværdien af disse sikringer opgøres på statusdagen og posteres ligeledes
direkte på egenkapitalen i den udstrækning, at sikringerne vurderes effektive i forhold til selskabets eksponering.
I nedenstående graf ses udviklingen i soliditetsgraden over de seneste 5 halvårsrapporter.
KNI i alt - soliditetsgrad (%)
1. halvår 2020/21
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
Realiseret

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

43,1

50,0

50,5

48,9

49,1

Det fremgår heraf at soliditetsgraden generelt har været stigende indenfor de seneste fire år, hvilket primært
skyldes den positive udvikling i de markedsværdier, der er allokeret til selskabets egenkapital.

Selskabets forventede udvikling
Forventningerne til regnskabsåret 2020/21 er – med fortsat fokus på de strategiske målsætninger – at den
nuværende positive udvikling fortsætter, når der renses for de allerede realiserede effekter af Covid-19.
Koncernen skal sikre en positiv fremdrift med økonomiske og organisatorisk resultater, der lever op til de
beskrevne målsætninger i Killingusaaq.
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KNI forventer at resultatet for 2. halvår af regnskabsåret 2020/21 vil kunne realiseres på et niveau, således at
det samlede regnskabsresultat for hele regnskabsåret vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat i
størrelsesordenen 108 – 118 mio. DKK før skat, med forbehold for endnu ikke identificerede Covid-19 effekter.
Situationen omkring den fortsatte globale pandemi Covid-19 følges nøje og der vil i den resterende del af
regnskabsåret fortsat blive foretaget de nødvendige tiltag for at minimere den eventuelle økonomiske påvirkning heraf.
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