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* Inkludert opsjoner
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Tide ASA 1. kvartal 2016

 Omsetning for kvartalet var NOK 561 millioner, mot NOK 583

millioner året før
 For 1. kvartal var EBITDAR NOK 52 millioner, mot NOK 57

millioner året før
 For kvartalet var resultat før skatt NOK -12 millioner, mot NOK -9

millioner året før
 I kvartalet signerte Tide selskapets største kontrakt, Regionalbussene

på Fyn, med verdi NOK 3,2 milliarder inkludert opsjoner
 Ordrereserve inkludert opsjoner og den nye kontrakten i Sogn er på

NOK 13,7 milliarder mot NOK 9,4 milliarder året før
 Til tross for at forbedringsarbeidet i Tide Verksted har god effekt, er

det fortsatt økonomisk utfordrende for denne delen av konsernet
 De norske anbudene viser forbedring i 2016 i forhold til tilsvarende

periode i 2015
 Den danske virksomheten er preget av lav aktivitet i dette kvartalet.
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Tide rapporterer for 1. kvartal et resultat før
skatt NOK -12 millioner, mot NOK -9
millioner året før. Redusert aktivitet i Danmark
og utfordringer i Tide Verksted trekker
resultatet ned, men det er gledelig at anbudene i
Norge forsetter den positive utviklingen.
Forbedringsprosessene vi har iverksatt i den
norske anbudsvirksomheten fungerer og gir oss
bedre resultater i den underliggende driften.
De kommersielle aktivitetene til Tide viser også
positive resultater, noe som er i tråd med de
forventningene vi har uttrykt tidligere.
Den danske virksomheten leverer som
forventet et svakere resultat og er en av
hovedårsakene til at resultatet for kvartalet er
lavere enn samme periode i fjor. Dette skyldes i
stor grad tapet av byanbudet i Odense, som
betyr mindre omsetning. Dette er en midlertidig
situasjon, som vil endre seg når Tide Bus
Danmark starter opp kjøring av anbudene i
henholdsvis Silkeborg og regionbussene på Fyn.
I fjerde kvartal meldte vi at Tide Verksted er i
en krevende situasjon. Tallene for dette
kvartalet viser at det fortsatt er utfordringer i
verkstedsdriften. Det arbeides aktivt med
forbedringsprosesser i virksomheten der målet
er å styrke kvaliteten og lønnsomheten.
Arbeidet har allerede gitt positive effekter.
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Tide jobber aktivt med å utvikle kontraktene vi
har i drift. Erfaringene våre er at kontraktene
utvikler seg positivt gjennom levetiden. Det
arbeides med at kontraktene skal være gode,
effektive og lønnsomme.
I 2015 hadde vi høy aktivitet knyttet til
deltakelse i anbudskonkurranser, noe som er i
tråd med selskapets mål om videre vekst. Vi
fortsetter i 2016 med å regne aktivt på anbud i
områder som vi mener er attraktive.
Ved kvartalets slutt fikk vi meddelt av Sogn og
Fjordane fylkeskommune at Tide Buss AS er
tildelt kontrakt for kjøring av skole og
rutebusskjøring i Sogn, herunder i kommunene
Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Sogndal og
Leikanger. Tide ekspanderer med dette til et
nytt geografisk område, og vil ved oppstart av
anbudet i Sogn ha virksomhet i alle de fire
Vestlandsfylkene. Oppstart av kontrakten er satt
til 19. juni 2017.
Med Sogn som siste tilskudd i kontraktsporteføljen har Tide en ordrereserve på 13,7
milliarder. Av dette er det sikre kontrakter på
10,5 milliarder og opsjoner for 3,2 milliarder
kroner. Dette utgjør over fem ganger den årlige
omsetningen og gir et godt fundament for å
gjennomføre selskapets vekststrategi i årene
som kommer.
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Tide er med på det grønne skiftet og vil bidra slik at
man får på plass gode, miljøvennlige og effektive
løsninger til det beste for miljøet og de reisende

I tillegg til sikre kontraktsinntekter fra
rutekjøringen har Tide årlige inntekter fra
kommersiell transportvirksomhet og reiseliv på
mer enn NOK 400 millioner. Tide sine
kommersielle aktiviteter, som inkluderer fly- og
ekspressbuss, turbuss og reiseliv, har gjennom
kvartalet utviklet seg i tråd med forventningene
både med hensyn til omsetning og resultat.
Kystbussen og Flybussen viser en god utvikling
inn i 2016 og følger fjorårets trend.
Tide har ambisjoner for fremtiden om å vinne
nye kontrakter i både Danmark og Norge, til
tilfredsstillende marginer.
I de seneste anbudskonkurransene Tide har
deltatt i legger vi merke til at deler av
kontraktene oppleves som noe mer balanserte
enn tidligere. Spesielt vil vi trekke frem at det er
implementert en egen bussindeks, som
medfører at inntektsutviklingen er mer i tråd
med kostnadsutviklingen til busselskapene i
Norge. Denne utviklingen kan ses i
sammenheng med at Tide jobber aktivt, både
gjennom eget politisk arbeid, og gjennom
bransjeorganisasjonen NHO Transport med å
utvikle rammevilkårene for bussbransjen.
NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen
samarbeider for å se på muligheten for bruk av
standardkontrakter i fremtidens anbud. Begge
organisasjoner har vedtatt et felles mandat.
Mandatet har som mål å evaluere bruk og
innhold i gjeldende veiledere og foreslå behov
for endringer. Tide håper og tror at dette
arbeidet vil bringe bransjen videre – og bidra til
å redusere kostnadene i kollektivanbudene.
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I bransjen er det et stort fokus på mer
miljøvennlig drift av busser, dette er positivt og
presser frem utviklingen hos produsentene.
Tide er og vil være en aktør som jobber for
utvikling og forbedring innenfor miljø- og
teknologi. Med vår erfaring og kompetanse på
gassdrift, dieselhybrid, biogasshybrid og
elektriske busser er vi blant de ledende
operatørene på dette området.
Teknologiutviklingen går fort – derfor tror jeg
at det bildet vi ser i dag ikke er det samme som
vi ser om tre til fem år. Det viktig å finne den
riktige balansen mellom en høy driftsstabilitet,
kostnad og ønsket om å ha den «nyeste og
beste» miljøteknologien til enhver tid.
Kollektivbransjen er bare en del av svaret på
klimautfordringene. Bussene står for 1 til 2 %
av det totale CO2 utslippet og innenfor
transportsektoren utgjør utslippene ca. 5 %.
Noe av det viktigste bidraget bransjen kan gi er
å få flere over til å bruke kollektiv transport.
For at dette skal skje er vi avhengig av at
politikere sentralt, som lokalt legger til rette for
at kollektivtrafikken sikres fremkommelighet,
høy frekvens, og at billettprisene holder et
akseptabelt nivå.
Tide er med på det grønne skiftet og vil bidra
slik at man får på plass gode, miljøvennlige og
effektive løsninger til det beste for miljøet og de
reisende.
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skyldes negativ utvikling på verkstedsdriften,
samt bortfall av Odense anbudet i Danmark

(Tall for tilsvarende periode i 2015 i parentes.)

For kvartalet var leasingkostnaden NOK 18
millioner (NOK 13 millioner). Avskrivingene
var NOK 40 millioner (NOK 45 millioner)
Reduksjon i avskrivninger knytter seg til
redusert aktivitet i Danmark, og økningen i
leasingkostnader knytter seg til flere busser i
den norske virksomheten.

Driftsinntektene for kvartalet var NOK 561
millioner (NOK 583 millioner).
Inntektsreduksjonen skyldes i all hovedsak
redusert aktivitet i den danske virksomheten,
etter bortfall av Odense-kontrakten. Tide
opplever imidlertid økt omsetning både i
anbudsaktiviteten og i det kommersielle
markedet.

For kvartalet var netto finanskostnader NOK
5 millioner (NOK 7 millioner). Nedgangen i
finanskostnad skyldes primært lavere
lånefinansiert beløp.

For kvartalet var driftskostnadene NOK 509
millioner (NOK 526 millioner).
EBITDAR for kvartalet var NOK 52
millioner (NOK 57 millioner). Dette er en
reduksjon på NOK 5 millioner. Reduksjonen

Tall i NOK 1 000 000

Resultat før skatt for kvartalet var NOK -12
millioner (NOK -9 millioner ).

1.kv 2016

4.kv 2015

3.kv 2015

1.kv 2015

Driftsinntekter

561

596

628

616

583

Driftskostnader

(509)

(542)

(551)

(545)

(526)

0

2

1

18

0

EBITDAR

52

56

77

88

57

EBITDA

34

41

63

73

44

EBIT

(6)

(5)

18

29

(1)

(12)

(11)

13

21

(9)

(9)

(9)

10

16

(7)

Resultat per aksje (NOK)

(0,40)

(0,38)

0,42

0,70

(0,29)

Utvannet resultat per aksje

(0,40)

(0,38)

0,42

0,70

(0,29)

Salgsgevinster

Resultat før skatt
Resultat etter skatt

Definisjoner
EBITDAR = Driftsresultat + Avskrivninger + Nedskrivninger + Leasingkostnader
EBITDA = Driftsresultat + Avskrivninger + Nedskrivninger
EBIT = Driftsresultat før renter og skatt
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2.kv 2015
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Totalbalansen for Tide konsernet var ved
utgangen av kvartalet NOK 1 238 millioner.
Til sammenligning hadde konsernet en
totalbalanse på NOK 1 347 millioner ved
utgangen av tilsvarende kvartal i 2015.
Egenkapitalen utgjorde NOK 362 millioner
ved utgangen av kvartalet. Dette tilsvarer en
egenkapitalandel på 29 % for konsernet.
Tilsvarende tall ved utgangen av samme
periode i fjor var NOK 349 millioner og en
egenkapitalandel på 26 %. Det ble på
generalforsamlingen i Tide ASA den 28. april
vedtatt å betale ut et utbytte på NOK 0,20 pr
aksje. Dette vil redusere egenkapitalen med
NOK 4,5 millioner.
Verdien av varige driftsmidler er redusert i
løpet av de siste 12 måneder med NOK 191
millioner, som hovedsakelig representerer
avskrivinger i perioden, samt salg av
bybussene i Odense.
Det er ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i løpet
av det siste kvartalet. Avdrag på rentebærende
gjeld siste kvartal utgjorde 22 millioner kroner
(NOK 33 millioner). Nye busser som er
anskaffet i perioden er finansiert ved leasing.
Netto rentebærende gjeld er NOK 328
millioner ved kvartalets slutt, og er redusert
med NOK 203 millioner (138 millioner) siste
12 måneder.
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Likviditetsbeholdningen var NOK 128
millioner. I tillegg har konsernet ubenyttet
trekkrettigheter på NOK 157 millioner, slik at
tilgjengelig likviditet var på NOK 285
millioner.
Den norske virksomheten søker i størst mulig
grad å lease bussene som operasjonell leasing.
I Danmark bidrar reglene for merverdiavgift
til at dette blir mindre økonomisk attraktivt.
Konsernet vil sannsynligvis i fremtiden få en
nedbygging av anleggsmidler i balansen og
tilhørende balanseførte lån.

Tide-konsernet presenterer segmentene sine
utfra geografi. Selskapet har derfor to
segmenter – Tide Norge og Tide Danmark.
Tidligere år har morselskapet og
eiendomsselskapene rapportert som egne
segmenter. Disse er nå inkludert i tallene fra
Tide Norge.
Tide Norge består i hovedsak av Tide Buss
AS, Tide Verksted AS og Tide ASA. Tide
Norge sine kjernevirksomheter er rutekjøring
og tur-/ekspressbussvirksomhet.
Rutekjøring foregår i Hordaland, Rogaland,
Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, samt
Vestfold. Tide Norge opererer ti større
kontrakter med normal varighet på seks til ni
år, samt ett til tre opsjonsår.
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Selskapet driver tre ekspressbussruter
sammen med andre operatører, samt
flybussene i Bergen og i Haugesund.
Tide leier også ut busser, samt at selskapet har
salg av opplevelsesreiser i Norge og Europa.
Selskapet opererer ved utgangen av kvartalet
1 084 busser. Totalt i den norske
virksomheten er det 2 123 ansatte.
Tide Verksted AS driver service og
vedlikehold av tyngre kjøretøy, primært
busser. Selskapet har Tide Buss AS som sin
største kunde, men har også oppdrag for
eksterne kunder. Selskapet har gjennom de tre
siste kvartalene levert svake tall, men
selskapets endringsprosesser er i henhold til
plan. Selskapet forventer derfor en gradvis
bedring i de neste kvartalene.
For kvartalet var totale driftsinntekter NOK
456 millioner (NOK 434 millioner).
EBITDAR for kvartalet var NOK 45
millioner (NOK 36 millioner).
For kvartalet var driftsresultatet NOK 0
millioner (NOK -9 millioner).

Tide Danmark A/S kjører rutebuss for
trafikkselskapene FynBus på Fyn og Sydtrafik
på Syd Jylland. I tillegg suppleres dette med
en mindre andel bestillingskjøring for de
samme oppdragsgivere. Selskapet har totalt
612 ansatte og opererer 357 busser ved
utgangen av kvartalet. Selskapet mistet en stor
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kontrakt ved utgangen av 2015, mens en ny,
noe større kontrakt starter i 4. kvartal 2016. I
tillegg starter selskapet bykjøring i Silkeborg i
3. kvartal for oppdragsgiver Midttrafik.
For kvartalet var totale driftsinntekter NOK
105 millioner (NOK 149 millioner).
EBITDAR for kvartalet var NOK 6 millioner
(NOK 21 millioner).
For kvartalet var driftsresultatet NOK -7
millioner (NOK 8 millioner).

Tide signerte i 1. kvartal 2016 den største
kontrakten i selskapets historie regionbussene på Fyn - med en verdi opp til
3,2 milliarder kroner om alle opsjonene blir
løst ut. I tillegg signerte Tide en kontrakt for
bykjøring i Silkeborg i Danmark med en
kontraktsverdi på 500 millioner over ti år.
Tide fikk også melding i april om at selskapet
hadde vunnet et anbud for rutebusskjøring i
Sogn. Denne kontrakten har en verdi på 700
millioner kroner over åtte år samt to års
opsjon.
Inkludert anbudet i Sogn har Tide en
ordrereserve på 13,7 milliarder kroner per
31.03.16. Av dette er det sikre kontrakter på
10,5 milliarder og opsjoner for 3,2 milliarder
kroner. Dette utgjør nesten seks ganger årlig
omsetningen og gir et godt fundament for å
gjennomføre selskapets vekststrategi i årene
som kommer.
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I tillegg til sikre kontraktsinntekter fra
rutekjøringen har Tide årlige inntekter fra
kommersiell transportvirksomhet og reiseliv
på over NOK 400 millioner.
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Kommersiell drift

Tide ASA 1. kvartal 2016

Behovet for økt bruk av kollektivtransport er
stort, spesielt i de største byene i Norge. Økt
bruk av kollektivtransport fremfor bilbruk
samt utvikling av stadig mer miljøvennlige
busser, bidrar til at busstransport vil være
blant de mest effektive bidragsyterne for å
redusere klimautslippene. Vekst i
kollektivtransporten vil også være en viktig
bidragsyter til løse utfordringer knyttet til
fremkommelighet.
Busstransport er en type kollektivtransport
som enkelt kan skaleres og tilpasses ulike
behov. Tide er blant landets ledende selskaper
innenfor miljøvennlig kollektivtransport.
Det blir nå inngått flere bymiljøavtaler som
sikrer gode insitament for å investere i
kollektivtransporten. Dette er viktig for å
bygge ut og videreutvikle kollektivtransporten
i Norge, og ikke minst for å sikre de politiske
målsetningene. Like viktig som de økte
investeringene, er at det legges opp til at det
tilføres tilstrekkelig med ressurser til drift av
kollektivtransporten, slik at en kan utnytte de
investeringer som gjøres på en god måte.
Utviklingen av nye og mer miljøvennlige
busser har de siste årene skutt ytterliggere fart.
Spesielt har utviklingen av EURO VI
motoren bidratt til en betydelig forbedring av
det lokale utslippet av NOx. Dette i
kombinasjon med økt bruk av biodrivstoff
har gjort busstrafikken stadig mer
miljøvennlig. Det vil etter hvert bli et større
innslag av elektriske busser, ettersom
teknologien er i stadig utvikling. Tidspunkt
for valg av ny teknologi er viktig med hensyn
til kvalitet, pris, fleksibilitet og robusthet.
Dette er viktig å ta med seg når man vurderer
store investeringer.

10

Gassbusser har i dag marginalt lavere utslipp
av NOx og partikler enn nye EURO VI
dieselbusser. Imidlertid kan man få en god
klimaeffekt ved bruk av lokalprodusert biodrivstoff, spesielt lokalt produsert biogass.
Dieselbusser med EURO VI er fortsatt
vesentlig billigere i innkjøp og drift enn
alternativene. Utviklingen i motorteknologi
og utslipp fra drift av disse har hatt en veldig
positiv utvikling de seneste årene. For
eksempel så viser tester på utslipp av NOx fra
en buss, at de slipper ut 1/3 av hva en
tilsvarende personbil med EURO VI gjør.
Samtlige av Tides nyinvesteringer i
bussmateriell de to siste årene tilfredsstiller
EURO VI-normen.
I løpet av de siste fem årene har de fleste
kontrakter for rutekjøring blitt anbudsutsatt i
Norge. I Danmark er også hele markedet
anbudsutsatt. Organiseringen i Norge, hvor
hvert fylke har hatt sitt eget innkjøpsorgan
har stort sett fungert tilfredsstillende. Det er
likevel uheldig at man ikke er kommet lengre i
standardisering av både krav til materiell og
kontraktsutforming. Manglende
standardisering medfører at det blir mindre
fleksibilitet i bruk av materiell, som igjen
medfører høyere kostnader for det offentlige.
Ubalansert kontraktsutforming medfører også
at transportselskapene må ta høyde for økt
risiko i sine priser, noe som igjen medfører
dyrere transporttjenester. Videre ser Tide at et
samspill mellom transportselskapene og de
fylkeskommunale aktørene, gir mulighet for å
sikre en mer effektiv ressursutnyttelse. Tide er
en pådriver for slike forbedringer og et godt
samarbeid mellom operatør og oppdragsgiver.
Disse forbedringene sett i sammenheng med
at markedet har modnet noe, bidrar til at vi
ser at marginene i bransjen er svakt på vei
oppover.
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I 1. kvartal 2016 signerte Tide den største
kontrakten i selskapets historie –
regionbussene på Fyn . I tillegg fikk selskapet
melding etter kvartalets utgang om at selskapet
også hadde vunnet kontrakten for rutekjøring
i Sogn. Selskapet har dermed fire kontrakter
som starter i løpet av de neste 15 månedene.
Arbeidet med å sikre oppstarten går, for alle
prosjektene, i henhold tidsplan. Selskapet er
tilfreds med at ordrereserven nå er på et
historisk høyt nivå, og er glad for at selskapets
strategi for vekst bærer frukter. Etter tildeling
av disse kontraktene vil Tide være Norges nest
største busselskap og Danmarks tredje største
busselskap. Tide befester med dette sine
ambisjoner om å være et av Skandinavias
ledende kollektivtransportselskap.
Den danske virksomheten vil frem til de to ny
kontraktene som skal starte opp i 2016 ha
lavere aktivitet enn tidligere. Dette vil medføre
at konsernet vil ha negativ inntjening på den
danske virksomheten totalt sett for 2016.
Verkstedsdriften til Tide har gjennom de tre
siste kvartalene levert svake tall, men
selskapets endringsprosesser går etter plan.
Selskapet forventer en gradvis bedring i de
neste kvartalene.
Kontraktsinntekter reguleres minimum årlig
knyttet til endringer i blant annet rentenivå,
oljepris og lønninger. Den lave oljeprisen og

renten har ført til at selskapet får noe mindre
økning i kontrakts inntekter i 2016 i
sammenlignet med tidligere år. Det er likevel
gledelig at selskapet kan konstatere at den
positive veksten som har vært i
anbudsaktiviteten de siste kvartalene også
fortsetter inn i 2016. Tide mener denne
utviklingen i stor grad skyldes fokus på
effektiv logistikk og god styring av de viktigste
kostnadsdriverene
De kommersielle aktivitetene og produktene
har gjennom året bidratt til både økt
omsetning og lønnsomhet. Det arbeides
målrettet med å videreutvikle de kommersielle
produktene.
Bransjen opplever fortsatt krevende marginer
og sterk konkurranse. Selskapet mener
fortsatt at en konsolidering i bransjen vil
kunne bidra til bedret lønnsomhet over tid.
Tide er godt posisjonert til å kunne ta del i
slike prosesser og ønsker å være en aktiv
deltaker.
Tide forventer forbedringer for den norske
virksomheten i 2016. Den danske delen vil ha
lav aktivitet de tre første kvartalene, men
forventer en bedring på slutten av året.
Konsernet forventer derfor en inntjening for
hele 2016 på linje med 2015. Den
resultatmessige effekten av de nye anbudene
kommer gradvis fra 2017.

Bergen, 13. mai 2016
Styret i Tide ASA
INGVALD LØYNING
Styrets leder

KARSTEIN BREMNES
Nestleder

CHRISTINE RØDSÆTHER
Styremedlem

SVERRE GJESSING
Styremedlem

TATIANA ØSTENSEN
Styremedlem

TRUDE VALLE
Styremedlem

HARALD GRIMELUND
Styremedlem

DAGFINN HAGA
Styremedlem

ROGER HARKESTAD
Konsernsjef
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Konsern

1.kv 2016

EBITDAR-margin
EBITDA-margin
EBIT margin
Likviditetsgrad
Egenkapitalprosent
Egenkapitalrentabilitet
Totalkapitalrentabilitet
Resultat per aksje
Utvannet resultat per aksje
Antall utstedte aksjer ved periodeslutt
Gjennomsnittlig antall utstedte aksjer i perioden
Beholdning egne aksjer ved periodeslutt
Netto rentebærende gjeld
Utbytte pr. aksje

9,2 %
6,0 %
-1,1 %
0,8
29,3 %
-2,5 %
-0,7 %
(0,40)
(0,40)
22 559 556
22 559 556
327 875
-

1.kv 2015
9,8 %
7,6 %
-0,2 %
0,7
25,9 %
-1,9 %
-0,1 %
(0,29)
(0,29)
22 559 556
22 559 556
531 119
-

2015

201

11,5 %
11,5 %
1
9,1 %
9,1 %
1,7 %
1,7 %
0,7
0,7
30,2 %
30,2 %
3
2,9 %
2,9 %
3,1 %
3,1 %
0,46
0,46
0,46
0,46
22 559 556 22 559 556 22 559
22 559 556 22 559 556 22 559
377 808
377 808
377
0,20
0,20

Definisjoner
EBITDAR-margin = (Driftsresultat + Avskrivninger + Nedskrivninger + Leasingkostnader) / Driftsinntekter
EBITDA-margin = (Driftsresultat + Avskrivninger + Nedskrivninger) / Driftsinntekter
EBIT-margin = Driftsresultat før renter og skatt / Driftsinntekter
Likviditetsgrad = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld
Egenkapitalprosent = Egenkapital / Totalkapital
Egenkapitalrentabilitet = Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital
Totalkapitalrentabilitet = Driftsresultat før renter og skatt / gjennomsnittlig totalkapital
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Beløp i NOK 1 000

Konsern
Driftsinntekter
Netto salgsgevinster
Driftskostnader
EBITDAR

1.kv 2015

2015

560 730
73
(509 302)
51 502

583 127
230
(526 433)
56 924

2 422 896
20 801
(2 165 246)
278 450

Leasingkostnad busser
EBITDA

(17 682)
33 820

(12 789)
44 135

(57 576)
220 874

Avskrivning på varige driftsmidler
Driftsresultat

(40 085)
(6 265)

(45 496)
(1 361)

(180 228)
40 646

Finansinntekter
Finanskostnader
Periodens resultat før skatt

270
(5 712)
(11 707)

183
(7 482)
(8 660)

3 462
(30 118)
13 990

Skattekostnad
Periodens resultat etter skatt

2 704
(9 002)

2 156
(6 504)

(3 701)
10 289

Andre egenkapitalbevegelser
(Gevinst/tap ført direkte mot egenkapital)
Verdiregulering kontantstrømsikring
Skatt verdiregulering kontantstrømsikring
Omregningsdifferanser
Andre egenkapitalbevegelser

636
(159)
(1 276)
(799)
(9 801)

983
(265)
2 405
3 123
(3 381)

3 032
(758)
4 320
6 594
16 883

Totalresultat
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Beløp i NOK 1 000

Konsern

1.kv 2016

Varige driftsmidler
Andre immaterielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varer
Fordringer
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler

1.kv 2015

2015

790 433
21 327
5 937
817 696
26 185
265 711
127 921
419 816

981 004
19 794
5 276
1 006 074
11 012
264 119
65 633
340 764

835 437
13 903
5 937
855 277
26 019
252 057
97 543
375 619

1 237 513

1 346 838

1 230 896

Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital Minoritetsinteresse
Sum egenkapital

323 855
38 016
208
362 079

315 721
32 895
348 616

315 721
55 587
223
371 531

Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

14 796
351 830
508 808
875 434

17 651
465 315
515 256
998 222

18 066
372 774
468 526
859 366

1 237 513

1 346 838

1 230 896

Sum eiendeler

Sum egenkapital og gjeld
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Beløp i NOK 1 000

Konsern
Resultat før skatt
Avskrivninger
Finansposter
Andre driftsposter
Netto kontantstrøm fra driften

1.kv 2016

1.kv 2015

2015

(11 707)
40 085
5 442
24 948
58 768

(8 660)
45 496
7 299
(21 575)
22 560

13 990
180 228
26 657
(90 791)
130 084

Innbetaling ved salg av anleggsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Andre investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

2 382
(3 819)
270
(1 167)

4 307
(2 204)
2 103

85 955
(13 118)
5 210
78 047

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
Utbetaling av utbytte
Andre finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

(21 511)
(5 712)
(27 223)

(32 861)
(7 299)
(40 160)

(188 618)
(4 512)
(31 020)
(224 150)

Netto endring likvider gjennom perioden

30 378

(15 497)

(16 019)

Kontanter og bankinnskudd ved periodens beg.

97 543

81 130

113 561

127 921

65 633

97 543

Kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt

Beløp i NOK 1 000

Konsern
Inngående egenkapital
Utbetalt utbytte
Andre endringer
Totalresultat etter skatt
Utgående egenkapital
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1.kv 2016
371 531
349
(9 801)
362 079

1.kv 2015
351 928
69
(3 381)
348 616

2015
351 928
(4 512)
7 232
16 883
371 531
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Regnskapet med sammenligningstall, er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper (IFRS)
som i siste årsregnskap og IAS 34 Interim Financial Reporting. Perioderegnskapet omfatter
ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med
avlagt årsregnskap for 2015.

Beløp i NOK 1 000

Eiendom,
Busser
inventar mm.
783 167
52 270
3 269
550
(2 604)
(37 404)
(2 681)
(6 083)
(51)
740 345
50 088

Konsern
Balanseført verdi 01.01.2016
Tilgang
Avgang
Periodens avskrivninger
Omregningsdifferanse
Balanseført verdi 31.03.2016

Sum
835 437
3 819
(2 604)
(40 085)
(6 134)
790 433

Beløp i NOK 1 000

Tide Norge

1.kv 2016

1.kv 2015

2015

Driftsinntekter
Netto salgsgevinst
Driftskostnader
EBITDAR
Leasingkostnad busser
EBITDA
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt

455 840
52
(410 662)
45 230
(13 938)
31 292
(30 929)
363
(4 661)
(4 298)

434 455
230
(398 451)
36 234
(12 789)
23 445
(32 376)
(8 931)
(5 625)
(14 556)

1 851 784
18 165
(1 657 775)
212 174
(54 754)
157 420
(127 569)
29 851
(20 908)
8 944
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Beløp i NOK 1 000

Tide Danmark
Driftsinntekter
Netto salgsgevinst
Driftskostnader
EBITDAR
Leasingkostnad busser
EBITDA
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt

Aksjonær
Det Stavangerske Dampskibselskap AS
Folke Hermansen AS
Sparebanken Vest Aksjer, Handel II
YTF Avd. 80 V/Frode Sælen
Hagland Invest AS
Middelboe AS
Mar-Theco AS
Livsforsikring.Norde Jp Morgan Chase Bank
Haga Torleif
Voss Kommune
Arnesen Randi Jebsen
Standal Arnlaug Flesland
Strass Inger Flesland
Utne Johannes
Børnes Bjørn Ove
Liland Håvard Magnus
Øie Odd Reidar
Ovata AS
Eliassen Jan Ingolf
Forenede Forvaltning
Sum 20 største
Andre
Sum alle pr 31.03.16
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1.kv 2016
104 891
21
(98 640)
6 272
(3 743)
2 528
(9 156)
(6 628)
(781)
(7 408)

1.kv 2015
148 672
(127 982)
20 690
20 690
(13 120)
7 570
(1 674)
5 896

2015
571 112
2 636
(507 472)
66 276
(2 822)
63 454
(52 659)
10 795
(5 749)
5 046

Antall aksjer

Andel

11 000 572
6 250 000
2 175 600
539 820
147 700
133 891
71 500
58 600
42 185
37 000
24 000
22 090
21 950
21 923
16 070
15 340
14 772
14 081
13 618
13 366
20 634 078
1 925 478
22 559 556

48,76 %
27,70 %
9,64 %
2,39 %
0,65 %
0,59 %
0,32 %
0,26 %
0,19 %
0,16 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
91,46 %
8,54 %
100,00 %

Tide ASA 1. kvartal 2016

19

Tide ASA 1. kvartal 2016

Tide ASA er notert på Oslo Børs (Ticker
«TIDE»). Selskapet er Norges nest største
bussoperatør og den tredje største i Danmark.
Omsetningen for 2015 ble NOK 2,4
milliarder kroner. Kjernevirksomheten til Tide
er busstransport for offentlige og private
kunder. Hoveddelen av dette gjelder
rutebilkjøring for offentlige oppdragsgivere,
men selskapet tilbyr også tur, kommersiell
rutekjøring og tilrettelagt transport.
Bussdriften er organisert med ett busselskap
for den norske virksomheten – Tide Buss AS,
og ett selskap for den danske virksomheten –
Tide Bus Danmark A/S. Begge disse
datterselskapene har igjen organisert sine
verksteder gjennom heleide datterselskaper,
henholdsvis Tide Verksted AS og Tide
Verksted Danmark ApS. Utover buss- og
verkstedsvirksomheten driver Tide med
reiselivsvirksomhet og har enkelte
eiendommer som eies gjennom egne
eiendomsselskaper.
Segmentrapporteringen reflekterer den
geografiske inndelingen av virksomheten.

Gjennom teamorganisering legger Tide til
rette for at alle medarbeidere skal bli sett og
involvert. Selskapets medarbeidere skal kjenne
selskapets mål og være bevisst sine bidrag til
måloppnåelse.
Gjennom årlige medarbeiderundersøkelser
følges utvikling på sentrale områder i forhold
til ledelse, kompetanse og arbeidsmiljø.
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Rekruttering av bussjåfører er fortsatt
krevende i deler av den norske virksomheten.
Vi registrerer at en betydelig andel av søkere
er fra Øst-Europa. I Danmark har
tilstrømningen av nye bussjåfører, med de
rette kvalifikasjoner, vært dalende i forhold til
tidligere.
Selskapet har fokus på nærvær, trivsel,
informasjonsarbeid og styrket kompetanse til
ledere gjennom interne kurs. Sykefraværet i
kvartalet i Norge endte på 9,5 %, mot 8,9 %
tilsvarende kvartal i fjor. I Danmark var
sykefraværet i kvartalet på 5,2 %,
sammenlignet med 5,8 % i samme periode i
fjor. Da sykefraværsordningene i Norge og
Danmark er ulike, kan tallene ikke
sammenliknes.
H-verdi defineres som antall arbeidsulykker
med fravær pr 1 000 000 arbeidede timer.
Tide Norge har en H-verdi i kvartalet på 11,7.
I samme kvartal i 2015 var H-verdien 5,9.
Tide Danmark har en H-verdi på 14,1 mot 6,7
samme kvartal i fjor. Det legges stor vekt på
oppfølging av ansatte som blir involvert i
alvorlige hendelser, blant annet gjennom en
egen beredskapsordning med
døgnkontinuerlig vakt som sikrer ivaretakelse
av personell, materiell og omdømme når
ulykker eller uønskede hendelser inntreffer.
Selskapet gjennomfører også
beredskapsøvelser for å sikre effektiv og god
krisehåndtering om det blir behov for det.

Selskapets er sertifisert i henhold til NS-ISO
9001 og NS-ISO 14001 og OHSAS18001.
Sertifiseringsorgan er Bureau Veritas. Det
gjennomføres årlige interne og eksterne
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revisjoner av kvalitet og miljø i henhold til
sertifiseringene. Tide har som ambisjon å tilby
det siste innen miljøvennlig teknologi i vår
virksomhet .

For at Tide skal kunne utføre sin virksomhet,
må selskapet forbruke drivstoff. Dette
medfører at selskapet forurenser det ytre
miljø gjennom utslipp av klimagasser fra
bussene. Det arbeides målrettet med å
redusere utslippene. På de områder hvor det
er mulig å påvirke valg av kjøretøy, er
konsernet bevisst på å investere i materiell
som har høy miljøstandard og lave utslipp til
naturen.
Mer enn 80 % av vognparken til Tide Buss
tilfredsstiller Euro V, EEV eller bedre
utslippsnorm. De siste bussinnkjøpene
tilfredsstiller alle Euro VI-normen. Tide er
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ledende på gassbuss drift i både Norge og
Danmark. I Norge drifter vi den største
bussflåten av gass-busser i landet. I Vestfold
og Kolding i Danmark er selskapet i gang
med drift av Hybridbusser. Dette er en
teknologi som har noen parallelle trekk med
drift av elektriske Trolleybusser, hvor
selskapet har mer enn 60 års erfaring med
drift av dette i Bergen. I tillegg fokuseres det
på drivstoffreduserende tiltak og minst mulig
bruk av piggdekk for å redusere svevestøv og
støy.
Standarddieselen som benyttes på våre busser
inneholder inntil 7 % biodiesel. Selskapet har i
tillegg erfaring fra Danmark med utvidet bruk
av biodiesel, og det benyttes utelukkende
biodiesel som er produsert i Europa under
etisk forsvarlige forhold. Selskapet har fra
2016 også startet med bruk av biogass for å
redusere karbonavtrykket til bussdriften
ytterligere.
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Miljøtiltak er et viktig tildelingskriterium i
flere av de anbudskonkurransene Tide deltar,
og Tide har som ambisjon å tilby det siste
innen miljøvennlig motorteknologi og andre
tiltak som begrenser forurensing til ytre miljø.
I forbindelse med oppstart i nye
anbudsområder er det gjort store
investeringer i nye busser som tilfredsstiller de
siste EURO-normene. Alle nye busser til
både anbuds- og kommersiell virksomhet
tilfredsstiller EURO VI normen.
En miljøvennlig produksjonskjede er et av
kriteriene når det skal velges bussleverandør,
og selskapet har samarbeidspartnere som
garanterer miljøvennlig destruksjon av gamle
busser. Ved hjelp av måleutstyr i bussene
fremmer Tide også klimaet gjennom
drivstoffreduserende tiltak, og selskapet
benytter i stor grad el-biler istedenfor busser
ved posisjoneringskjøring for sjåførene. En
del av Tides eldste busser har fått ettermontert katalysator for å sikre lavest mulig
utslippsnivå på hele flåten. I tillegg er det
innført egne miljøprosedyrer for ansatte for å
fremme energiøkonomisering, og tiltakene er
blant annet kildesortering og
videokonferanser. Støy og utslipp av stoffer
som kan medføre miljøskader er innenfor de
krav myndighetene stiller.
Tide har god erfaring med å ta i bruk nye
teknologier og mener vi vil være
konkurransedyktige når myndighetene setter i
gang arbeidet med å omgjøre
transportbransjen til å bli fossilfri.

Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet
totalt 1 441 busser Det er investert betydelig i
nytt bussmateriell de senere årene, med
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bakgrunn i de kontrakter som er vunnet.
Dette fordeler seg på rutebusser, ekspress-/
flybusser, turbusser og minibusser. Selskapet
har også tolv brukte busser for salg.
Tide har vært et av de mest innovative
busselskapene i Norge i forhold til å ta i bruk
ny teknologi når det gjelder alternativ
drivstoff. Dette bidrar til å begrense
påvirkningen på det ytre miljø. Over 200
bussene bruker gass som drivstoff. Seks
busser bruker elektrisitet som energi. I
Vestfold og Kolding i Danmark kjører Tide
til sammen med 14 hybridbusser. Selskapet
har 25 elbiler. Dette for å minimere
tomkjøring med buss utenfor rute og dermed
ha en positiv miljøpåvirkning. Fornyingen av
bussparken bidrar sterkt til at Tide Buss sin
påvirkning på det ytre miljø reduseres i
forhold til antall kilometer kjørt. Når det
gjelder bussleveranser så er disse i hovedsak
fordelt på fem ulike produsenter.

105
64
125

397

366
384
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