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Resultatfremgang for Torghatten ASA i første halvår 2019
- Økt aktivitet med oppstart av to store ferjesamband i Trøndelag og Hordaland.

Torghatten konsernet hadde første halvår 
en omsetning på 5.598 MNOK mot 4.889
MNOK for samme periode i fjor. 
Driftsresultatet før avskrivninger er på 
795 MNOK mot 677 MNOK for samme 
periode i fjor. 

Resultatet før skatt er på 383,6 MNOK 
mot 344,5 MNOK for samme periode i 
fjor. Dette er det beste resultatet pr. 
første halvår Torghatten noen gang har 
hatt. Fremgangen i underliggende drift 
sett opp mot fjoråret er reelt sett noe 
bedre enn økning i det totale resultat 
viser pga. engangseffekter i 2018 som ga 
positive utslag.

Det er en fin økning i driftsresultatet fra i 
fjor. Aktiviteten er stor, og konsernet er i 
kontinuerlig vekst. På ferjesiden økte vår 
virksomhet betydelig fra 1. januar 2019 
med oppstart av to store nye 
anbudskontrakter. Vi er fornøyd med at 
selskapene i konsernet har klart å 
prestere et godt resultat fra driften i en 
periode med oppstart av mye ny 
virksomhet. Det har vært mange givende
utfordringer knyttet til å starte opp i nye 
geografiske områder, med nye ansatte,
samt det å ta i bruk nye ferjer med ny 
teknologi. Den teknologiske utviklingen i 
bransjen er spennende, og det er
interessant å være en del av dette.

Oppstarten av sambandene i Hordaland 
og i Trøndelag (ref. nedenfor) medfører 
at Torghatten har økt sin markedsandel
på store ferjesamband i Norge betydelig
det siste året. Vi har fått 7 nye 
miljøvennlige ferjer levert, og alle er satt 
i drift i de nye sambandene. Innfasingen 
av de nye hybrid-/el-ferjene medfører at 
vi bidrar aktivt med å videreutvikle 
næringen i en mer miljøvennlig retning. 

Oppstart av nye kontrakter, samt økning 
av eksisterende produksjon, har medført 
at konsernet har tatt imot nesten 500 
nye ansatte i 1. halvår 2019. 

Konsernet har i første halvår inngått flere 
nye kontrakter i segmentene buss, sjø og 
fly:

Torghatten Buss AS har vunnet fem 
kontrakter for busstransport i Troms 
Fylke. Hovedkontrakten er for 
Harstad-området. Oppstart er i 2020 
for en periode på 9 år, med 3 års 
opsjon. Kontraktsverdien for 
avtaleperioden inkl. opsjoner er på 
780 millioner, og antall busser er 59.
Videre er Torghatten Buss AS tildelt 
4 kontrakter med skolekjøring for 
kommunene Nordreisa, Storfjord, 
Lyngen og Målselv. Kontraktsverdien 
er samlet 17 millioner i året, og 
antall busser er 17. Kontraktene har 
varierende lengde.

Trønderbilene AS signerte i sommer 
en 10-årig kontrakt for busstransport 
i Jemtland. Kontrakten er inngått 
med Lenstrafikken i Jemtland. 
Avtalen omfatter hovedtyngden av 
all ordinær rutetrafikk i kommunene 
Østersund, Krokom, Berg, Brekke, 
Herjedalen og Strømsund. Totalt 
antall busser som settes i trafikk er 
97. Antall nye medarbeidere er 120. 
Kontraktsverdien for hele 
avtaleperioden er på ca. 1,25 
milliarder SEK. 

Bastø Fosen AS er tildelt kontrakt 
ang. drift av fylkesvegsambandet 
Svelvik – Verket. Kontrakten har en 
varighet på 10 år fra 1. januar 2022, 
med mulighet for 2 års prolongering. 
Kontrakten, med prolongering, har 
en verdi på ca. 238 MNOK. 

Widerøe vant Vestlandsanbudet, og 
avtalen ble signert i juni. Dette er en 
videreføring av den virksomheten vi 
driver på Vestlandet pr. i dag.
Kontraktsverdien for perioden 1. 
april 2020 til 31. mars 2024 er mer 
enn 1 milliard NOK og anbudet vil 
sysselsette 4 – 5 fly.
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Konsernet har i første halvår startet opp 
følgende nye kontrakter:

FosenNamsos Sjø AS startet 1. 
januar 2019 opp kontrakten ang. 
drift av sambandet Flakk – Rørvik i 
Trøndelag. Dette er en 10-
årskontrakt med mulighet for 1 års 
forlengelse. Kontrakten har en verdi 
på ca. 1,2 milliarder NOK inkl. 
opsjon. 

Torghatten Nord AS startet 1. januar 
opp kontrakten ang. drift av 
ferjesambandet Halhjem –
Sandvikvåg. Dette er en kontrakt på 
8 år, samt 5 * 1 års opsjoner. 
Samlet kontraktsverdi inklusive 
opsjonsår er på ca. 5 milliarder. 

Torghatten Trafikkselskap AS ble i 
fjor tildelt kontraktene «lille 
Helgelandspakken» og «Vennesund-
Holm» av Nordland Fylkeskommune. 
Driften ihht. disse kontrakten ble 
startet opp 1. januar 2019 og har en 
varighet på 3 år med mulighet for 18
mnd. prolongering. Verdi eks. 
prolongering er på ca. 400 MNOK. 

Norgesbuss inngikk i mai 2018 
avtale med Ruter om kjøring i 
Nittedal/Lørenskog. Oppstart her var 
29. juni og anbudet varer i 8 år, med 
mulighet for 3 års forlengelse. 
Kontraktsverdi er ca. 1,8 milliarder
over kontraktsperioden og ca. 2,5 
milliarder dersom opsjonene 
benyttes. Totalt vil det her benyttes 
100 busser. Økonomisk vil dette 
bidra først fra 2. halvår 2019.

Konsernet har vært gjennom et betydelig 
nybyggingsprogram og fikk ved årsskiftet 
2018/2019 levert hele 7 nye fartøy, og 
har kontrahert nye fartøy for levering i 
2020:

Det ble like før årsskiftet levert to 
nye el-ferjer til sambandet Flakk –
Rørvik. Det er MF Lagatun og MF
Munken. 

Torghatten Nord AS fikk ved
årsskiftet levert fem nye gass- og 
batteriferger. Disse er satt inn i 
sambandet Haljem – Sandvikvåg på 
E39 (over Bjørnafjorden) i Hordaland
i 2019. Dette er ferjene MF Samnøy, 
MF Færøy, MF Huftarøy, MF Flatøy 
og MF Lysøy.

Torghatten Trafikkselskap har 
signert kontrakt med verftet Sefine 
Shipyard om levering av ny 
hybridferje til sambandet Vennesund 
– Holm. 

Bastø Fosen AS bygger ny 
hybridferje til sambandet Moss –
Horten. Store batterier om bord og
høyspentlading ved kai i Horten gjør 
at ferja inntil videre vil bli ca. 64,5 % 
elektrifisert. Ferjen er tilrettelagt for 
100 % elektrisk drift. 
Utslippsreduksjonen vil da årlig 
tilsvare utslipp fra ca. 5.200 
personbiler.

Bastø Fosen AS vil sette i bestilling 
en ny ferje til sambandet Svelvik –
Verket. Dette vil bli en ren el-ferje. 

                                          

*********************************** ***************************************

Resultat for perioden
Driftsinntektene i første halvår 2019
utgjorde 5.598 MNOK, en oppgang på 
710 MNOK fra fjoråret som var på 4.889
MNOK. Økningen skyldes økt produksjon 
av både buss-, båt-, flytjenester og øvrig 
virksomhet sammenlignet med første 
halvår i fjor.

Driftsresultatet før avskrivninger 
(EBITDA) utgjør 795 MNOK mot 677
MNOK i 2018. Økning i EBITDA skyldes 
hovedsakelig bedre resultat i vår buss-
og flyvirksomhet sammenlignet med 
forrige år. Forrige år var svakt på fly-
siden, men utviklingen i første halvår 
2019 har vært positiv. 
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I driftsresultatet for første halvår 2019
inngår engangseffekter knyttet til salg av 
driftsmidler på 19,7 MNOK. Dette gjelder 
salg av en ferje, samt noen busser. 
Tilsvarende engangseffekter i 2018 var 
ca. 5,5 MNOK som gjaldt salg av en 
eiendom og noen busser. 
Valutaeffekt på lån i Euro har vært 
positiv i første halvår med ca. 36 mill. og 
har derfor økt resultat fra sjø-og 
flysegmentet noe. Effekten pr. første 
halvår 2018 var 23 mill. Agio inngår i 
finansresultatet.

Ordinært resultat før skattekostnad 
første halvår ble 383,6 MNOK mot 344,5
MNOK i samme periode i fjor, altså en 
fremgang på 39,1 MNOK.

Sjøtransport
Ca. 25 % av vår omsetning kommer fra 
sjøvirksomheten. Det har vært en 
spennende start av 2019 da konsernet
har startet opp to store nye samband, 
med totalt 7 nye ferjer. Det har, spesielt 
i sambandet i Hordaland, vært en del 
utfordringer knyttet til oppstarten, noe 
som hovedsakelig skyldes forsinket 
levering av nyferjene. Forøvrig har første 
halvår forløpt uten store driftsavbrudd. 
Vi har hatt god trafikk på de fleste 
samband og en tilfredsstillende 
regularitet. 

Fosen Namsos Sjø AS driver båt- og 
ferjetransport både i Trøndelag og i 
Hordaland. 1. januar startet de opp
ferjesambandet Flakk – Rørvik i
Trøndelag. Dette er et stort 
ferjesamband, hvor vi i år antar at det vil 
bli fraktet omtrent 1 million PBE. 
Oppstarten og videre drift i de første 6 
mnd. har her gått bra med god 
driftsstabilitet. De nye el-ferjene har i all 
hovedsak fungert ihht. forventningene.
Sambandet vil få Norges kraftigste 
ladestasjoner på begge sider, noe som 
vil gjøre det mulig å få tilført tilstrekkelig 
med energi med bare 4 – 5 minutter ved 
kai. 

I Bastø Fosen AS driftes seks ferjer i 
Norges største ferjesamband Moss -
Horten. Det har i perioden vært en 
økning i trafikken i dette sambandet 

sammenlignet med samme periode i fjor. 
Det ble i sommer satt ny rekord i 
sambandet. I snitt ble det transportert
10.778 PBE (personbilenheter) pr. dag. 
Ferjene har fungert godt uten store 
driftsavbrudd. Bastø Fosen har 
konsesjon til å drive sambandet ut 2026.
Vi har nå en el-ferje under bygging som 
skal gå inn i dette sambandet fra 2020.

Torghatten Nord AS har hatt sin 
virksomhet hovedsakelig i Nordland og 
Troms, men etter å ha vunnet kontrakt 
for sambandet Halhjem – Sandvikvåg, er 
de nå en betydelig aktør også i
Hordaland. Torghatten Nord fikk levert 
fem nye ferjer til dette sambandet i 
årsskiftet 2018/2019. Det ble en del 
utfordringer i starten, da ferjene ikke ble 
levert til riktig tid. Dette ble løst ved å 
leie inn ferjer fra andre ferjerederier, og 
således kom selskapet seg greit gjennom 
de første månedene. Nå som alle ferjer 
er levert er situasjonen mer normalisert
og Torghatten Nord AS har også i år 
gjennomført et godt første halvår. 
Torghatten Nord er en virksomhet med 
et betydelig innslag av turisttrafikk og 
har en økning av produksjonen i 
sommermånedene. Det har i sommer 
vært bra med trafikk på Vestfjorden og 
ferjetrafikken forøvrig.

Torghatten Trafikkselskap AS har sin 
virksomhet på Helgeland. Det har vært
god aktivitet gjennom første halvår med 
gode trafikktall. 

Sjøselskapene bidrar totalt med godt 
resultat for første halvår.

Busstransport
Bussvirksomheten står for ca. 26 % av 
konsernets driftsinntekter. Norgesbuss
AS og Trønderbilene AS er våre største 
virksomheter innen denne type 
transport. I tillegg har vi drift av 
busselskap både på Helgeland og i Troms
gjennom Torghatten Buss AS og på 
Sørlandet gjennom Sørlandsruta AS. 
Aktiviteten på buss har økt noe 
sammenlignet med første halvår 2018, 
hovedsakelig knyttet til økt kjøring på 
eksisterende kontrakter. Norgesbuss AS
startet ny kontrakt i Nittedal-/Lørenskog
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siste dag i juni og dette vil gi økt 
omsetning fra 2. halvår. 
I Trønderbilene AS forbereder vi nå 
oppstart av busskjøring i Sverige fra 
desember og ekspandere således vår 
virksomhet ut over landets grenser. Her 
vil det bli en ytterligere satsing 
fremover. 
I tillegg til kontrakter ang. 
kollektivtrafikk, skoleskyss og turkjøring, 
har konsernet kjøring av Helsebuss for 
flere helseregioner. 

Totalt sett bidrar busselskapene med 
gode resultater til konsernet. 

Flytransport
Ca. 46 % av omsetningen i konsernet 
kommer fra flytransport/ground
handling. Widerøe har gjennomført et 
første halvår med stor aktivitet og økt 
omsetning sammenlignet med 1. halvår i 
fjor. Driftsstabilitet og regularitet er 
bedre enn samme periode i 2018. Dette 
har bidratt til at årets resultat fra 
flyvirksomheten er bedre enn foregående 
år, men det jobbes videre med tiltak for 
å styrke lønnsomheten ytterligere for å 
videreutvikle flyvirksomheten. De siste 
årenes kraftige økninger i de fiskale 
avgiftene har gjort det mer krevende å 
fly korte ruter med små fly lønnsomt. 
Kortbanenettet står foran en stor 
omstilling frem mot 2030. For å sikre et 
konkurransedyktig kollektivtilbud på
kortbanenettet er det et ønske om å få 
til en elektrifisering av neste generasjons 
kortbanefly. Widerøe bidrar derfor 
betydelig i dette arbeidet, og går i front 
for å få til et grønt skifte. 

Widerøe har hatt en økt passasjertrafikk 
i 2019 sammenlignet med forrige år, og 
dette har bidratt til en bedring i 
resultatet. 

Widerøe opplever også stor etterspørsel 
etter charter og ACMI-markedet, og de 
tre nye jetflyene av typen Embraer, som 
ble levert i fjor, brukes også i denne 
virksomheten.

Widerøe drifter regionale flyruter i både 
Nord-Norge og Sør-Norge. I Sør-Norge 
er anbudsperioden 2016 til 2020, mens 
det for Nord-Norge gjelder perioden 

2017 til 2022. Tildelingen av regionale 
ruteflygninger i Sør-Norge for perioden 
1. april 2020 til 31. mars 2024 ble 
avklart i juni. Widerøe kom seirende ut 
av konkurransen på Vestlandet, men 
taper Røros. Gjennom datterselskapet 
Widerøe Ground Handling (WGH) og 
Widerøe Technical Services (WTS) driver 
Widerøe bakkevirksomhet og teknisk 
service på de fleste flyplassene i Norge.

Widerøe gjør fortløpende tilpasninger for 
best mulig å møte markedets behov 
innenfor de rammer som er satt i 
anbudet fra Samferdselsdepartementet. 
Selskapet har kontinuerlig fokus på 
kostnadsnivå og arbeider for å tilpasse 
seg best mulig dagens rammebetingelser 
og konkurransesituasjon.

Annet maritimt og øvrig virksomhet
De øvrige virksomhetene i konsernet har 
bidratt med varierende resultater i første 
halvår, omtrent på nivå med forrige år. 
Gjennom konsernet Maritime Venture 
deltar Torghatten i ulik aktivitet på 
Helgeland. Ett av selskapene i Maritime 
Venture er Seløy Undervannsservice AS
som driver med bl.a. legging av 
undervannskabler. I tillegg driver 
konsernet verksteddrift og reisebyrå, 
samt entreprenørvirksomhet gjennom 
datterselskapet Secora. Torghatten ASA 
har også en eierandel på 50 % i North 
Sea Safety KS, som er eier av et 
supplyskip. Det har det vært et svakt 
marked for supplyskip de siste årene
med mange skip i opplag. Aktivitet i 
markedet har nå tatt seg opp og vi 
forventer en bedring i resultatet her.
Supplyskipet går nå i kontrakt for Aker 
BP. Første halvår for segmentet har vært
svakt, men vi forventer noe bedring ut 
over året.

Vi deltar, gjennom vår eierandel i 
børsnoterte NTS ASA, i næringen 
havbruk/oppdrett. Torghatten er tredje 
største eier i NTS ASA, hvor Norsk 
Fisketransport AS og Midt-Norsk Havbruk 
AS inngår som de største 
datterselskapene. Det er stor aktivitet i 
NTS-konsernet og det er et godt resultat
i første halvår. I Torghatten kommer 
dette frem som positiv finansinntekt på 
regulering av aksjer.   



 

Halvårsrapport Torghatten ASA 2019  30.08.2019 side 6/9 

 

 

Balansen og finansiering
Konsernets samlede eiendeler har en 
bokført verdi på 11.354 MNOK, mot 
9.869 MNOK ved årsskiftet. Av sum 
eiendeler utgjør anleggsmidlene 8.448
MNOK. 
Betalingsmidler utgjør 918 MNOK av 
omløpsmidler på 2.906 MNOK.

Bokført egenkapital utgjorde 3.336
MNOK ved utgangen av første halvår, 
noe som gir en egenkapitalandel på 29
%. Bokført egenkapital inkl. minoritet pr. 
aksje er kr 73,9. 

Samlet har konsernet investert nærmere 
2 milliarder de siste to årene i nye el-
ferjer. Det er betydelige investeringer 
som også har medført en viss
gjeldsøkning. Det er derfor betryggende 
at vi kom godt i gang med oppstarten på 
de nye sambandene på sjøsiden fra 1. 
januar i år og at dette sikrer oss en god 
kontantstrøm for å betjene denne 
gjelden. 

Sum gjeld er bokført til 8.018 MNOK mot 
tilsvarende 7.629 MNOK pr 31.12.2018.

Utsiktene fremover, stort miljøfokus

Torghatten konsernet er med sin 
virksomhet innen ferjer, hurtigbåter, 
busser og fly et betydelig 
transportkonsern i Norge. Vi har 
gjennom å vinne flere langsiktige anbud 
sikret oss stor aktivitet i mange år, noe 
som bidrar til at vi hele tiden kan utvikle 
virksomheten videre. I Torghatten-
konsernet fortsetter vi arbeidet med å 
jobbe for miljøvennlige løsninger. Et 
betydelig antall eldre busser er byttet ut 
med nye mer miljøvennlige busser.
Konsernets el-bussflåte er i vekst. Fra å 
ha 7 el-busser i Norgesbuss i 2018 er vi 
nå oppe i 35 el-busser i full drift. I 
Norgesbuss har vi valgt å ha utstrakt 
bruk av avløserbiler i driftssystemet for å 
begrense tomkjøring med stor buss. 
Avløserbil-flåten på totalt 60 kjøretøyer 
er 100 % elektrisk. Denne satsningen 
krever ekstra ressurser i forhold til 
planlegging og drift, men er en god 
bidragsyter for å redusere 
miljøavtrykket. 

Vi har også i løpet av første halvår satt i 
drift hele 7 nye hybridferjer med 
betydelig lavere utslipp enn de eldre 
ferjene som gikk i sambandene. I tillegg 
er to nye el-ferger satt i bestilling. Sum 
av el-/hybridferjer i Torghatten
konsernet er nå oppe i totalt 15 om vi 
regner med både nye og ombygde ferjer. 
På flysiden bidrar de nye jetflyene av 
typen Embraer E190-E2 til et teknologisk
fremskritt, som medfører et betydelig 
lavere utslipp av både CO2 og NOX. 

Vi er opptatt av å drive i henhold til de 
kontrakter som inngås med våre 
oppdragsgivere, slik at tilbudet fungerer 
godt for de mange reisende rundt 
omkring i landet. I samarbeid med 
oppdragsgiver ønsker vi å finne de beste 
løsningene både for de reisende og for 
miljøet.

Ved å fremstå som et foretrukket 
alternativ for reisende vil vi bidra til å 
redusere private transportløsninger og i 
et totalperspektiv vil dette redusere 
miljøpåvirkningene. 

Det gjøres en god innsats fra våre 
mange og dyktige medarbeidere rundt 
omkring i landet. God underliggende drift 
i alle virksomhetsområder er vår 
viktigste suksessfaktor. Det er 
spennende å jobbe med nye 
teknologiske løsninger som kan gjøre at 
kollektivtrafikken stadig blir drevet på en 
mer miljøvennlig måte. Gjennom å
utvikle gode kollektivløsninger for folk 
flest og bli et foretrukket alternativ, 
bidrar vi også gjennom det til å redusere 
private transportløsninger, og 
derigjennom redusere 
miljøpåvirkningene. Dette er en 
motivasjonsfaktor i arbeidet vi gjør. 

Vi har stor tro på at vi skal klare å holde 
fokus og innsats oppe på samme måte 
fremover, og at 2019 blir nok et godt år. 

Trondheim/Brønnøysund 28.08.2019  

Roger Granheim, 
Konsernsjef
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Torghatten ASA konsern

Halvårsregnskap pr. 30. juni 2019

                                                                                                         

Ikke revidert Ikke revidert Revidert

(Tall i hele 1000) Pr. 30.06.2019 Pr. 30.06.2018 Pr. 31.12.2018

Driftsinntekter 5 598 134 4 888 547 10 208 917

Varekostnad 93 974 36 970 120 365

Lønnskostnad 2 326 481 2 129 017 4 404 742

Annen driftskostnad 2 382 220 2 045 492 4 265 290

Sum driftskostnad før avskrivning 4 802 676 4 211 478 8 790 397

Driftsresultat før avskrivninger 795 458 677 069 1 418 520

Avskrivninger 384 928 344 824 734 411

Driftsresultat 410 530 332 245 684 110

Renteinntekter og andre finansinntekter 53 463 33 479 224 018

Verdiregulering aksjer 24 751 51 592 128 266

Rentekostnader og andre finanskostnader -105 154 -72 836 -355 757

Sum Finans -26 941 12 235 -3 473

Ordinært resultat før skattekostnad 383 589 344 480 680 636
Skattekostnad -76 428 -68 366 -109 740

Årets resultat 307 162 276 114 570 896

Torghatten ASA konsern
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Ikke revidert Ikke revidert Revidert

Balanse Pr. 30.06.2019 Pr. 30.06.2018 Pr. 31.12.2018

Immaterielle eiendeler 73 563 90 971 81 657

Varige driftsmidler 8 220 337 7 194 951 7 604 102

Finansielle anleggsmidler 154 462 129 172 124 504

Sum anleggsmidler 8 448 362 7 415 094 7 810 263

Varelager 249 294 225 157 230 876

Fordringer 1 227 861 1 027 093 1 009 602

Finansielle investeringer 510 863 398 195 485 097

Kontanter 918 214 803 529 1 158 034

Sum omløpsmidler 2 906 232 2 453 974 2 883 609

Sum eiendeler 11 354 594 9 869 067 10 693 872

Sum innskutt og opptjent egenkapital 2 820 505 2 425 595 2 563 933

Ikke-kontrollerende eierinteresser 515 784 499 718 501 306

Sum egenkapital 3 336 289 2 925 313 3 065 239

Avsetning for forpliktelser 558 854 510 627 476 025

Sum avsetning for forpliktelser 558 854 510 627 476 025

Gjeld til kredittinstitusjoner 4 873 686 4 481 760 4 293 466

Øvrig langsiktig gjeld 683 443 135 825 710 589

Sum annen langsiktig gjeld 5 557 129 4 617 585 5 004 055

Offentlige avgifter og øvrig kortsiktig gjeld 1 902 323 1 815 542 2 148 555

Sum kortsiktig gjeld 1 902 323 1 815 542 2 148 555
Sum gjeld 8 018 305 6 943 754 7 628 634
Sum egenkapital og gjeld 11 354 594 9 869 067 10 693 872

EGENKAPITALOPPSTILLING

(1.000 NOK)

Aksjekapital Egne aksjer Annen egen-
kapital eks. min.

Minoritet Sum

Egenkapital pr 31.12.2018 237 558 -10 956 2 365 534 501 306 3 093 442
 - korr. av tidligere års feil -28 203 -28 203

Egenkapital pr. 1.1.2019 237 558 -10 956 2 337 331 501 306 3 065 239
Resultat 289 234 17 928 307 163

Endring i egne aksjer -1 861 -36 789 -38 650

Andre endringer egenkapital 5 989 -3 450 2 539

Egenkapital pr 30.06.2019 237 558 -12 817 2 595 764 515 785 3 336 290
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Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca.10 milliarder og ca. 

7000 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge og vi 

transporterer 70 millioner passasjerer i året. Til dette disponerer konsernet en flåte på omtrent 100 fartøy, 1500 

busser og 44 fly. 

Forretningssegment 1. halvår 2019 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritim Øvrig Konsolidert

(NOK 1000)

Kjøretøy- og passasjerinntekter 322 224 193 748 2 195 000 0 0 2 710 972

Kontraktsinntekter 1 074 070 1 119 506 286 400 0 0 2 479 976

Andre inntekter 192 058 64 614 0 119 080 31 434 407 186

Sum inntekter fra eksterne kunder 1 588 351 1 377 869 2 481 400 119 080 31 434 5 598 134

Sum inntekter 1 588 351 1 377 869 2 481 400 119 080 31 434 5 598 134

Andre driftskostnader 1 170 745 1 262 719 2 209 418 122 016 37 778 4 802 676

Avskrivninger 160 041 39 472 172 030 10 548 2 837 384 928

Driftsresultat segment 257 565 75 677 99 952 -13 484 -9 181 410 530

Eiendeler og gjeld

Anleggsmidler 5 118 540 373 055 2 734 808 115 052 106 907 8 448 362

Omløpsmidler 1 068 116 570 697 639 800 581 766 45 853 2 906 232

Totale Eiendeler 6 186 655 943 752 3 374 608 696 818 152 760 11 354 594

Gjeld til kredittinstitusjoner 3 835 665 136 327 526 382 57 932 317 379 4 873 686

Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 306 157 74 907 838 683 -5 104 27 655 1 242 297

Kortsiktig gjeld 482 979 414 323 931 792 39 199 34 030 1 902 323

Sum Gjeld 4 624 802 625 556 2 296 856 92 027 379 064 8 018 305

Forretningssegment 1. halvår 2018 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritim Øvrig Konsolidert

(NOK 1000)

Kjøretøy- og passasjerinntekter 324 880 142 219 1 966 400 0 0 2 433 499

Kontraktsinntekter 761 486 1 065 040 268 800 0 0 2 095 326

Andre inntekter 188 665 57 421 1 000 85 829 26 807 359 722

Sum inntekter fra eksterne kunder 1 275 031 1 264 679 2 236 200 85 829 26 807 4 888 547

Sum inntekter 1 275 031 1 264 679 2 236 200 85 829 26 807 4 888 547

Andre driftskostnader 897 255 1 183 140 2 020 062 83 624 27 398 4 211 478

Avskrivninger 134 008 38 903 157 619 11 823 2 471 344 824

Driftsresultat segment 243 769 42 636 58 519 -9 618 -3 061 332 245

Eiendeler og gjeld

Anleggsmidler 3 944 160 403 278 2 847 533 145 595 74 529 7 415 095

Omløpsmidler 713 294 500 724 566 511 488 356 185 089 2 453 973

Totale Eiendeler 4 657 453 904 002 3 414 044 633 951 259 618 9 869 067

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 763 960 176 383 1 169 593 69 001 302 822 4 481 760

Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 303 422 65 830 267 420 3 655 6 125 646 452

Kortsiktig gjeld 387 849 376 136 969 658 55 603 26 297 1 815 542

Sum Gjeld 3 455 231 618 349 2 406 671 128 259 335 244 6 943 754


