
 

 

OTC-/pressemelding            4. mars 2016 

 

Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 

Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble 
på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før. Dette innebærer en betydelig bedre 
resultatmargin sammenlignet med 2014, da omsetningen bare har økt marginalt.    

Regnskapet viser følgende hovedtall i forhold til økonomisk utvikling: 

 

Bokført egenkapital pr. aksje utgjør kr. 225,- inkl. minoritet. Det er herunder satt av kr. 2,50 
pr. aksje i foreslått utbytte. Resultatet pr. aksje er kr. 40,90. 

Virksomheten deles opp i segmentene sjø-, buss- og flyselskap samt annet maritimt og øvrig 
virksomhet.  

For virksomhet knyttet til sjø er det i 2015 oppnådd et bedre resultat enn i 2014, og 
forventningene til segmentet for året innfris. Det gjennomføres betydelige oppgraderinger 
på ferjer i sambandet Moss – Horten og byggingen av de tre nye ferjene som skal trafikkere 
sambandet i perioden 2017 til 2026 er godt i gang. I Nord er vi fornøyd med at 
driftsstabiliteten på Lofotferjene er vesentlig forbedret. God underliggende drift er 
avgjørende for å skape gode resultater. Det er kontinuerlig fokus på å forbedre og 
videreutvikle driften til det bedre i alle våre hurtigbåt- og ferjesamband, med mål om 
fortsatt å være en ledende aktør i bransjen.  

Segmentet buss bidrar med godt resultat. Det er god drift i alle busselskapene i konsernet og 
alle har bidratt med resultater i henhold til forventningene for året. Konsernet fortsetter 
med busskjøring i de fleste områder som driftes pr. i dag. I tillegg er det vunnet flere nye 
kontrakter, herunder Norges største busskontrakt i Stavanger, og vi ser frem til å starte opp 
med busskjøring i et nytt geografisk område. Fra før har Torghatten, gjennom sine 
datterselskaper Norgesbuss og Trønderbilene, lang erfaring med bykjøring i både Trondheim 

(Tall i MNOK) 2015 2014
Omsetning 8 574 8 187
Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) 1 195 1 069
Driftsresultat (EBIT) 548 462
Resultat før skatt (EBT) 483 266
Egenkapital 2 106 1 804
Totalbalanse 7 546 7 519



og i Oslo. I tillegg til kontrakten på Nord Jæren, vil vi styrke vår bussvirksomhet ytterligere 
gjennom nye kontrakter i Vest-Agder, Oppland og Nittedal. De nye kontraktene innebærer 
strenge miljøkrav, og de nye bussene som nå settes inn i rutene har bl.a. betydelig lavere 
Co2-utslipp enn dagens busspark. Konsernet har totalt fått levert 122 nye busser i 2015 og 
det er bestilt 337 nye busser for levering i 2016.  

Resultatet i segmentet fly har Ikke helt nådd opp til forventningene for året, men bidraget er 
likevel betydelig bedre enn i 2014. Reiseaktiviteten i oljesektoren er redusert, noe Widerøe 
har merket godt gjennom året. Samtidig er konkurransen på enkelte destinasjoner endret 
seg til det bedre for Widerøe og kompenserer noe for bortfallet av reisende i oljebransjen. I 
Widerøe er fly delvis finansiert gjennom lån i USD, da flyene stort sett omsettes i USD. En 
svekkelse av den norske kronen opp mot dollarkursen har også i 2015 medført et urealisert 
valutatap. Pga. inngåtte sikringsavtaler har man unngått noe av tapet man ellers ville hatt, og 
ender opp med et langt lavere urealisert valutatap enn forrige år.  Det jobbes kontinuerlig 
med tiltak for å gjøre driften i selskapet mer lønnsom og gjennom det bli mer 
konkurransedyktig. Segmentet er tilført ny aktivitet fra 2016 gjennom overtakelsen av 
bakkevirksomheten til SAS på de regionale flyplassene i Norge. Widerøe vant i 2015 
anbudskonkurransen om regionale flyruter i Sør-Norge. Dette er en viktig avklaring i forhold 
til driften de neste fire årene. Her skal selskapet fortsette med å levere et godt reisetilbud til 
alle reisende, med høy fokus på sikkerhet og god regularitet.  

Totalt sett bidrar også segmentene annet maritimt og øvrig virksomhet med positive 
resultater. I dette segmentet inngår bl.a. vår investering i NTS ASA. Her har selskapet lyktes 
godt i satsingen på brønnbåt, gjennom datterselskapet Norsk Fisketransport AS.  

Konsernsjef Brynjar Forbergskog sier i en kommentar: ” Vi er godt fornøyd med driften i de 
fleste deler av konsernet for 2015. Fremover står vi foran vesentlige investeringsmuligheter, 
som vi forventer vil ha betydelige positive effekter for konsernet.»  

Torghatten ASA har i 2015 inngått avtale om kjøp av 50 % av aksjene i F1 Holding AS, som 
igjen eier 59 % av Fjord1 AS. Endelig gjennomføring av avtalen er avhengig av 
myndighetenes godkjennelse, og det forventes en avgjørelse i løpet av våren.   

Resultat-, balanseoppstilling og konsernoversikt følger vedlagt. Komplett årsrapport vil bli 
tilgjengelig ved generalforsamlingen i mai.  

 

Ved ønske om ytterligere kommentarer kan følgende kontaktes: 

Konsernsjef Brynjar Forbergskog, mobil 95737061 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tall i hele 1000 Ikke revidert Revidert
Resultatregnskap 31.12.2015 31.12.2014

Salgsinntekter 8 521 489 8 174 117
Andre driftsinntekter 52 413 13 331
Driftsinntekter 8 573 902 8 187 448

Varekostnad 211 299 162 545
Lønnskostnad 3 452 902 3 298 910
Annen driftskostnad 3 714 962 3 656 853
Sum driftskostnad før avskrivning 7 379 162 7 118 308

Driftsresultat før avskrivninger 1 194 740 1 069 140

Avskrivninger 646 884 606 848
Driftsresultat 547 856 462 292

Inntekt på investering i tilknyttet selskap -10 284 13 421
Annen renteinntekt 28 736 39 543
Annen finansinntekt 138 637 78 427
Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 65 915 -3060
Annen rentekostnad -183 938 -153 026
Annen finanskostnader -103 524 -171 406
Sum finans -64 459 -196 101

Ordinært resultat før skattekostnad 483 397 266 191
skattekostnad på ordinært resultat 100 400 56 868

Årets resultat 382 997 209 322

Kontrollerende eierinteresser 304 039 155 191
Ikke-kontrollerende eierinteresser 78 958 54 130

Torghatten ASA konsern



      

 

 

 

 

Balanse 31.12.2015 31.12.2014

Immaterielle eiendeler 141 305 165 293
Varige driftsmidler 5 218 568 5 272 246
Finansielle anleggsmidler 390 350 570 773
Sum anleggsmidler 5 750 223 6 008 312

Varelager 173 128 174 644
Fordringer 606 456 681 868
Finansielle investeringer og kontanter 1 015 761 654 077
Sum omløpsmidler 1 795 345 1 510 588

Sum eiendeler 7 545 567 7 518 901

Sum innskutt og opptjent egenkapital 1 558 197 1 319 226
Ikke-kontrollerende eierinteresser 548 210 484 733
Sum egenkapital 2 106 408 1 803 959
Sum langsiktig gjeld 3 906 422 4 093 536
Sum kortsiktig gjeld 1 532 737 1 621 406
Sum egenkapital og gjeld 7 545 567 7 518 901



 


