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 Omsetning for 1. halvår var NOK 1 161 millioner mot NOK 1 199 millio-

ner året før. For kvartalet var omsetningen NOK 600 millioner mot NOK 

616 millioner året før.  

 EBITDAR for 1. halvår var NOK 120 millioner mot NOK 145 millioner 

året før. For kvartalet var EBITDAR NOK 68 millioner mot NOK 88 mil-

lioner året før. Tilsvarende tall korrigert for salgsgevinst i 1. halvår  var 

NOK 119 millioner mot NOK 127 millioner, og NOK 67 millioner mot 

NOK 70 millioner for kvartalet. 

 Resultat før skatt for 1. halvår var NOK -6 millioner mot NOK 12 millio-

ner året før. For kvartalet var resultat før skatt NOK 6 millioner mot NOK 

21 millioner året før. Sammenlignet med resultat før salgsgevinster er det 

en reduksjon på NOK 1 million for 1. halvår og en forbedring på NOK 2 

millioner for 2. kvartal.  

 Den norske virksomheten viser en vesentlig forbedring på NOK 25 millio-

ner for det 1. halvåret sammenlignet med samme periode i fjor, korrigert 

for salgsgevinster.   

 Det ble avholdt generalforsamling i konsernet 26. april, der det ble vedtatt 

å betale ut utbytte på NOK 0,20 per aksje. 

 Konsernet signerte kontrakt med Sogn og Fjordane fylkeskommune for 

anbudskjøring i ruteområde Sogn. Tide ble tildelt og signerte     anbudet 

for kjøring i Sunnhordland. Den totale ordre-reserven til konsernet var 

NOK 13,8 milliarder ved utgangen av kvartalet. 

 Tide Bus Danmark A/S startet opp rutekjøring av bybusser i Silkeborg.  
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Tide leverer et driftsresultat for kvartalet 

som, korrigert for salgsgevinster, er på 

linje med resultatet for fjoråret. Vi er 

fornøyde med den positive økonomiske 

utviklingen i den underliggende driften 

for den norske virksomheten. Dette viser 

at stadig fokus på de viktigste 

kostnadsdriverene er viktig for å lykkes. 

Den danske virksomheten opplever som 

forventet svakere tall i 2016 

sammenlignet med 2015. Det arbeides 

aktivt med handlingsplaner for å gjøre 

eksisterende kontrakter mer lønnsomme, 

samt at oppstarten av to nye anbud vil 

styrke selskapets resultat fra 4. kvartal.  

Konsernet fikk i juni melding om at anbudet 

for rutekjøring i Sunnhordland ble tildelt Tide. 

Dette er det femte store anbudet Tide har 

vunnet det siste året, som vil medføre at vi må 

ansette 550 nye dedikerte medarbeidere. Vi er 

fornøyde med at vi har ekspandert både 

økonomisk og geografisk den siste tiden. Med 

Sunnhordland i kontraktsporteføljen har 

konsernet en ordrereserve inkludert opsjoner 

på NOK 13,8 milliarder ved utgangen av 

kvartalet. Selskapet har i kvartalet også hatt en 

vellykket oppstart av anbudet i Silkeborg i 

Danmark. 

Et godt samarbeid med våre oppdragsgivere er 

avgjørende. Standardisering av kontrakter og 

materiell, samt mer bruk av incentivbaserte 

kontrakter er tiltak som vil balansere markedet.  

Vi mener det er en positiv utvikling i dette 

arbeidet. Samtidig ser vi at det fremdeles er 

ulikheter mellom fylkeskommunene sin anven-

delse av maler og veiledere, og deretter forvalt-

ning av kontrakten. 

Tide er opptatt av å være en samarbeidspartner 

og bidragsyter ovenfor våre oppdragsgivere, 

slik at samfunnet får mer buss for pengene. 

Tide driver sin virksomhet i en bransje som i 

overskuelig fremtid vil ekspandere. Både 

nasjonale, regionale og lokale politiske hand-

lingsplaner og strategier legger opp til dette. 

Mobilitetsutfordringene samfunnet opplever 

kan ikke løses uten økte investeringer i kollek-

tivtrafikken. Hensynet til miljø og klima er 

også avgjørende for at det satses på kollektive 

løsninger fra de politiske myndighetene. 

Effektive og gode kollektivløsninger må være 

enkle, raske, ha høy frekvens og god tilgjenge-

lighet. Det er ulike utfordringer for by og land, 

og det må lages ulike løsninger som betjener 

befolkningen der de bor. 

Innføringen av en ordning med helhetlige 

bymiljøavtaler er en viktig del av regjeringens 

tiltak for å utvikle infrastrukturen og transport-

tilbudet i byområdene, dette vil ha betydning 

for mange av de anbudene Tide opererer. 

Sammen med bymiljøavtalene vil Nasjonal 

Transportplan (NTP) danne grunnlaget for 

fremtidens kollektivløsninger. Det er svært 

viktig at det ikke bare legges inn penger til 

investeringer i NTP, men også midler til å 

drifte de vedtatte prosjektene.  

Tide er en viktig samfunnsaktør som ønsker å 

løse oppdraget vårt på en ansvarlig, sikker og 

god måte til det beste for våre reisende og 

kunder.  
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(Tall for tilsvarende periode i 2015 i parentes). 

Selskapets omsetning og resultat før skatt 

er lavere for både 1. halvår og 2. kvartal i 

2016 sammenlignet med 2015. Korrigert for 

gevinst ved salg av anleggsmidler, har 

selskapet en fremgang i resultatet for 2. 

kvartal på NOK 2 millioner og en 

tilbakegang på NOK 1 million for 1. 

halvår.  

Driftsinntektene for halvåret var NOK 1 161 

millioner (NOK 1 199 millioner). For 

kvartalet var driftsinntektene NOK 600 

millioner (NOK 616 millioner). Fallet i 

omsetning skyldes lavere aktivitet i Danmark 

frem til fjerde kvartal 2016. Den norske 

aktiviteten har imidlertid økt noe knyttet til 

prisøkning på kontraktene, samt økt 

kommersiell aktivitet.  

Driftskostnadene for halvåret var NOK 1 042 

millioner (NOK 1 072 millioner). For 

kvartalet var driftskostnadene NOK 533 

millioner (NOK 545 millioner). Reduksjonen i 

driftskostnader skyldes i hovedsak lavere 

aktivitet i Danmark.  

EBITDAR for halvåret var NOK 120 

millioner (NOK 145 millioner). For kvartalet 

var EBITDAR NOK 68 millioner (NOK 88 

millioner). Korrigert for salgsgevinster er dette 

en reduksjon i EBITDAR i halvåret på NOK 

8 millioner og for kvartalet på NOK 3 

millioner.  

Leasingkostnaden for halvåret utgjorde NOK 

35 millioner (NOK 28 millioner). For 

kvartalet var leasingkostnaden NOK 18 

millioner (NOK 15 millioner). Avskrivningene 

for halvåret var NOK 79 millioner (NOK 89 

millioner). For kvartalet var avskrivingene 

NOK 39 millioner (NOK 44 millioner). Den 

norske delen av virksomheten har de siste 

Tall i NOK 1 000 000 2.kv 2016 1.kv 2016 4.kv 2015 3.kv 2015 2.kv 2015

Driftsinntekter               600               561               596               628               616 

Driftskostnader             (533)             (509)             (542)             (551)             (545)

Salgsgevinster                   1                   0                   2                   1                 18 

EBITDAR                 68                 52                 56                 77                 88 

EBITDA                 51                 34                 41                 63                 73 

EBIT                 12                 (6)                 (5)                 18                 29 

Resultat før skatt                   6               (12)               (11)                 13                 21 

Resultat etter skatt                   4                 (9)                 (9)                 10                 16 

Resultat per aksje (NOK)              0,18            (0,40)            (0,38)              0,42              0,70 

Utvannet resultat per aksje              0,18            (0,40)            (0,38)              0,42              0,70 

Definisjoner

EBITDAR = Driftsresultat + Avskrivninger + Nedskrivninger + Leasingkostnader

EBITDA = Driftsresultat + Avskrivninger + Nedskrivninger 

EBIT = Driftsresultat før renter og skatt
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årene gått over til å bruke operasjonell leasing. 

I Danmark brukes fortsatt tradisjonell 

lånefinansiering. Basert på dette forventer 

konsernet at leasingkostnaden vil øke i tiden 

fremover, mens selskapets avskrivninger vil 

bli redusert. Samlet har Tide en svak nedgang 

i leasing- og avskrivningkostnader, som 

primært skyldes lavere antall busser i 

Danmark.  

Netto finanskostnader for halvåret var NOK 

11 millioner (NOK 16 millioner). For 

kvartalet var netto finanskostnader NOK 6 

millioner (NOK 8 millioner). Nedgangen i 

finanskostnader skyldes både lavere renter og 

lavere gjeld.  

Resultat før skatt for halvåret var NOK -6 

millioner (NOK 12 million). For kvartalet var 

resultat før skatt NOK 6 millioner (NOK 21 

millioner). Justert for salgsgevinster utgjør 

dette en reduksjon i 1. halvår på NOK 1 

million og en forbedring for 2. kvartal på 

NOK 2 millioner.  

Totalbalansen for Tide-konsernet var ved 

utgangen av halvåret på NOK 1 191 

millioner. Til sammenligning hadde konsernet 

en totalbalanse på NOK 1 317 millioner 

tilsvarende periode året før. Tide forventer at 

balansen fremover vil bli gradvis redusert i 

den norske virksomheten, som tidligere 

beskrevet. 

Egenkapitalen utgjorde NOK 362 millioner 

ved utgangen av halvåret. Dette tilsvarer en 

egenkapitalandel på 30,4 % for konsernet. 

Tilsvarende tall ved utgangen av første halvår 

2015 var NOK 355 millioner og en 

egenkapitalandel på 26,9 %.  

Verdien av varige driftsmidler er redusert  

med NOK 164 millioner de siste tolv 

månedene, som hovedsakelig representerer 

avskrivinger og redusert busspark i Danmark. 

Det er tatt opp ny langsiktig gjeld i kvartalet 

knyttet til kontrakten i Silkeborg. Avdrag på 

rentebærende gjeld utgjorde i første halvår 

NOK 63 millioner (NOK 63 millioner). For 

kvartalet utgjorde avdragene NOK 41 

millioner (NOK 31 millioner).  

Netto rentebærende gjeld er redusert med 

NOK 174 millioner siste 12 måneder.  

Likviditetsbeholdningen var NOK 130 

millioner ved utgangen av halvåret mot NOK 

59 millioner ved utgangen av tilsvarende 

periode i 2015. I tillegg har konsernet 

ubenyttet trekkrettigheter på NOK 182 

millioner og NOK 60 millioner i midlertidig 

trekkfasilitet knyttet til kjøp av nye busser.  

Tide-konsernet presenterer segmentene sine 

geografisk. Selskapet har derfor to segmenter 

– Tide Norge og Tide Danmark. 

Morselskapet inngår i tallene for Tide Norge.  

Resultat før skatt i Tide Norge er for 1. 

halvår NOK 9 millioner bedre enn 

tilsvarende periode i fjor, for kvartalet er 

det en tilbakegang på NOK 1 million. 

Korrigert for salgsgevinster har vi en 

fremgang på totalt NOK 27 millioner for 

1. halvår og NOK 17 millioner for 

kvartalet. Selskapet er fornøyd med den 
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gode underliggende bussdriften for 

segmentet. Selv om selskapet har 

tilfredsstillende resultater i Norge, tynges 

likevel segmentet av Tide Verksted som 

gjennom de siste fire kvartalene har levert 

negative tall. Vi ser at mange av tiltakene 

som er iverksatt begynner å gi effekt i 

driften. Det vil ta noe tid før en vil oppnå 

positive resultater.    

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, med 

muligheter for ett til tre opsjonsår. Selskapet 

driver tre ekspressbussruter sammen med 

andre operatører, samt flybussene i Bergen og 

i Haugesund. Tide er også en betydelig aktør 

på utleie av turbusser, selskapet har og salg av 

opplevelsesreiser i Norge og Europa.  

Selskapet opererer ved utgangen av kvartalet  

1 085 busser. Totalt i den norske 

virksomheten er det 2 061 ansatte. 

For første halvår var totale driftsinntekter 

NOK 953 millioner (NOK 913 millioner) og 

for kvartalet var totale driftsinntekter NOK 

497 millioner (NOK 477 millioner).  

For første halvår var EBITDAR NOK 114 

millioner (NOK 109 millioner) og for 

kvartalet var EBITDAR NOK 69 millioner 

(NOK 73 millioner).  

For første halvår var resultat før skatt NOK 

15 millioner (NOK 6 millioner) og for 

kvartalet var resultat før skatt NOK 19 

millioner (NOK 21 millioner). Inkludert i 

tallene for 1. halvår 2015 og 2. kvartal 2015 er 

en salgsgevinst på 18 millioner.  

Resultat før skatt i Tide Danmark er for 1. 

halvår NOK 27 millioner svakere enn 

tilsvarende periode i fjor, for kvartalet er 

det en tilbakegang på NOK 14 millioner. 

Etter bortfallet av en stor kontrakt ved 

slutten av 2015 var vi klar over at 2016 ville 

bli et krevende år for den danske 

virksomheten. Selskapet jobber aktivt 

med handlingsplaner på eksisterende 

kontrakter. Sammen med oppstart av 

anbudene i Silkeborg og regionalbussene 

på Fyn, har selskapet som mål å få 

økonomisk balanse i 2017.  

Tide Bus Danmark A/S kjører rutebuss for 

trafikkselskapene FynBus på Fyn, Sydtrafik på 

Sydjylland og Midtrafik på Midtjylland. I 

tillegg suppleres dette med en mindre andel 

bestillingskjøring for de samme 

oppdragsgiverne. Selskapet har totalt 542 

ansatte og opererer 367 busser ved utgangen 

av kvartalet.  Ved oppstart av regionalbussene 

på Fyn i oktober vil selskapet disponere 468 

busser og ha 850 ansatte. 

For første halvår var totale driftsinntekter 

NOK 208 millioner (NOK 285 millioner) og 

for kvartalet var totale driftsinntekter NOK 

103 millioner (NOK 139 millioner).  

For første halvår var EBITDAR NOK 6 

millioner (NOK 36 millioner) og for kvartalet 

var EBITDAR NOK -1 million (NOK 15 

millioner).  
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For første halvår var resultat før skatt NOK -

21 millioner (NOK 6 millioner) og for 

kvartalet var resultat før skatt NOK -13 

millioner (NOK 0 millioner).  

Tide signerte i 2. kvartal 2016 kontraktene for 

rutebusskjøring i Sogn og i Sunnhordland. 

Disse to kontraktene har en total 

ordrereserve inkludert opsjoner på NOK 

1 450 millioner. Tide har gjennom den siste 

tiden økt ordrereserven betydelig og selskapet 

har ved utgangen av kvartalet en ordrereserve 

på NOK 13,8 milliarder inkludert opsjoner på 

NOK 3,1 milliarder. Dette utgjør nesten seks 

ganger årlig omsetning og gir et godt 

fundament for å gjennomføre selskapets 

vekststrategi i årene som kommer. 

I tillegg til sikre kontraktsinntekter fra 

rutekjøringen har Tide årlige inntekter fra 

kommersiell transportvirksomhet og reiseliv 

på over NOK 400 millioner. 

0
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Tide er som Norges nest største busselskap 

godt rustet til å håndtere både mulighetene og 

utfordringene bussbransjen står ovenfor i 

tiden fremover.  

Det norske markedet har gjennom de siste ti 

årene gradvis blitt anbudsutsatt. I dag er ca 

90% av rutekontraktene i Norge 

konkurranseutsatt. I Danmark er hele 

markedet konkurranseutsatt. Deregulering av 

bransjen har medført at marginene og 

lønnsomheten i bransjen har vært under 

press.  

Styret vurderer at markedet er mer modent, 

og at marginene er på vei oppover, noe de 

nyeste anbudene som er i drift dokumenterer. 

Det er fremdeles behov for ytterligere 

standardisering av materiell og balansering av 

kontrakter. Dette vil kunne bidra til å skape et 

marked med økte marginer.  

Selskapet jobber kontinuerlig for å øke 

lønnsomheten i eksisterende kontrakter. Tide 

forventer at når de eldste anbudene blir 

erstattet av nye kontrakter så vil også 

selskapets lønnsomhet bedres. 

I det første halvåret har Tide vist at man er 

konkurransedyktig ved å vinne nye attraktive 

kontrakter, som rutepakkene Sogn, 

Sunnhordland og regionalbussene på Fyn. 

Styret er tilfreds med at selskapet lykkes med 

strategien knyttet til organisk vekst i attraktive 

områder. 

Etter en vellykket oppstart av kontrakten i 

Silkeborg har Tides danske organisasjon fullt 

fokus på å etablere regionalbussene på Fyn fra 

oktober. Dette vil igjen øke aktiviteten i den 

danske virksomheten, og man forventer å 

være i økonomisk balanse fra 2017.  

De kommersielle aktivitetene og produktene 

har gjennom halvåret bidratt til både økt 

omsetning og lønnsomhet. Det arbeides 

målrettet med å videreutvikle dette 

forretningsområdet som en integrert del av 

den øvrige virksomheten. 

Verkstedsdriften til Tide har gjennom de siste 

kvartalene levert negative tall, men selskapets 

endringsprosesser går etter plan. Tide 

Verksted har en positiv utvikling i den 

underliggende driften, men det kan ta noe tid 

før selskapet vil levere positive bidrag.  

Våre ansatte er en av våre viktigste verdier. Vi 

er glade for at bussbransjen kom i havn med 

en ny tariffavtale og et forsvarlig 

lønnsoppgjør. Tariffavtalen er et viktig 

rammeverk for å sikre ryddige arbeidsvilkår 

for bussjåførene, spesielt i konkurranse med 

utenlandske turbilaktører. 

Selv om bransjen opplever en modning i 

markedet er det fortsatt lave marginer og 

sterk konkurranse. Selskapet mener fortsatt at 

en konsolidering i bransjen vil kunne bidra til 

en bedre lønnsomhet over tid. Tide er godt 

posisjonert til å kunne ta del i slike prosesser 

og ønsker å være en aktiv deltaker. 

Tide forventer at den norske virksomheten vil 

levere vesentlig bedre resultater i 2016 enn i 

2015. Den danske virksomheten vil ha lav 

aktivitet de tre første kvartalene i 2016. 

Konsernet forventer derfor en inntjening for 

hele 2016 på linje med 2015. Den 

resultatmessige effekten av de nye anbudene 

kommer gradvis fra 2017.  

Bergen, 18. august 2016 

Styret i Tide ASA 
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Styremedlem 

 

 

 

ROGER HARKESTAD 

Konsernsjef 

Bergen, 18. august 2016 

Styret i Tide ASA 

 

Vi erklærer etter beste overbevisning at 

halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 

30. juni 2016 er utarbeidet i samsvar med IAS 

34 – delårs rapportering, og at regnskaps-

opplysningene gir et rettvisende bilde av 

konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling 

og resultat som helhet, samt at  

halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt 

over viktige begivenheter i regnskapsperioden 

og deres innflytelse på halvårsregnskapet, 

nærstående vesentlige transaksjoner og de 

mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer 

virksomheten står overfor i neste 

regnskapsperiode. 
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EBITDAR (Earnings Before Interests Taxes, Depreciations, Amortizations and Rent). Be-

regning på EBITDAR er drifsresultat tillagt avskrivninger, nedskrivninger og leasingkostna-

der. Tide både eier og leaser busser, for å gi et mest mulig riktig bilde av den operasjonelle 

driften, har vi trukket ut leiekostnaden fra EBITDA.  EBITDAR har blitt benyttet i tidligere 

rapporteringer og vil også bli benyttet i fremtidige rapporteringer. 

EBITDA (Earnings Before Interests Taxes, Depreciations and Amortizations). Beregning på 

EBITDA er drifsresultat tillagt avskrivninger og nedskrivninger. Måltallet EBITDA reflekte-

rer den operasjonelle driften til Tide og måltallet er derfor vurdert som viktig og nyttig infor-

masjon.  EBITDA har blitt benyttet i tidligere rapporteringer og vil også bli benyttet i fremti-

dige rapporteringer. 
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Konsern 2.kv 2016 2.kv 2015 1. halv 2016 1. halv 2015 2015

Driftsinntekter 600 018      615 614      1 160 749   1 198 741    2 422 896   

Netto salgsgevinster 1 109          18 340        1 182          18 570        20 801        

Driftskostnader (532 645)     (545 490)     (1 041 947)  (1 071 923)  (2 165 246)  

EBITDAR 68 481        88 464        119 983      145 388      278 450      

Leasingkostnad busser (17 786)       (15 326)       (35 468)       (28 114)       (57 576)       

EBITDA 50 695        73 138        84 516        117 274      220 874      

Avskrivning på varige driftsmidler (39 049)       (43 820)       (79 135)       (89 316)       (180 228)     

Driftsresultat 11 646        29 318        5 381          27 957        40 646        

Finansinntekter 255             536             525             718             3 462          

Finanskostnader (5 848)         (8 755)         (11 559)       (16 237)       (30 118)       

Periodens resultat før skatt 6 053          21 099        (5 654)        12 438        13 990        

Skattekostnad (1 913)         (5 195)         791             (3 039)         (3 701)         

Periodens resultat etter skatt 4 139          15 904        (4 863)        9 399          10 289        

Andre egenkapitalbevegelser 

(Gevinst/tap ført direkte mot egenkapital)

Verdiregulering kontantstrømsikring 917             1 219          1 553          2 202          3 032          

Skatt verdiregulering kontantstrømsikring (229)            (330)            (388)            (595)            (758)            

Omregningsdifferanser (570)            (4 062)         (1 846)         (1 657)         4 320          

Andre egenkapitalbevegelser 118             (3 173)        (681)           (50)             6 594          

Totalresultat 4 258          12 731        (5 543)        9 349          16 883        

Beløp i  NOK 1 000 
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Beløp i  NOK 1 000 
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Beløp i  NOK 1 000 

Beløp i  NOK 1 000 

Konsern 2.kv 2016 2.kv 2015 1. halv 2016 1. halv 2015 2015

Inngående egenkapital 362 079      348 616      371 531      351 928      351 928      

Utbetalt utbytte (4 512)         (4 512)         (4 512)         (4 512)         (4 512)         

Andre endringer 466             (2 068)         815             (1 998)         7 232          

Totalresultat etter skatt 4 258          12 731        (5 543)         9 349          16 883        

Utgående egenkapital 362 291      354 767      362 291      354 767      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 

Beløp i  NOK 1 000 

Tide Norge 2.kv 2016 2.kv 2015 1. halv 2016 1. halv 2015 2015

Driftsinntekter 497 077      477 036      952 917      913 284      1 851 784   

Netto salgsgevinst 372             18 340        424             18 570        18 165        

Driftskostnader      (428 388)      (422 346)      (839 050)      (822 593)   (1 657 775)

EBITDAR 69 061        73 030        114 292      109 261      212 174      

Leasingkostnad busser        (14 574)        (13 575)        (28 513)        (26 364)        (54 754)

EBITDA 54 487        59 455        85 779        82 897        157 420      

Avskrivninger        (30 241)        (31 994)        (61 170)        (64 370)      (127 569)

Driftsresultat 24 246        27 461        24 609        18 527        29 851        

Netto finans          (4 851)          (6 843)          (9 512)        (12 462)        (20 908)

Resultat før skatt 19 395        20 618        15 096        6 065          8 944          
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Beløp i  NOK 1 000 

Aksjonær Antall aksjer Andel

Det Stavangerske Damskibsselskab AS 11 000 572 48,76 %

Folke Hermansen AS 6 250 000 27,70 %

Sparebanken Vest 2 175 600 9,64 %

YTF avd. 80 539 820 2,39 %

Hagland Invest AS 147 700 0,65 %

Middelboe AS 135 991 0,60 %

Mar-Theco AS 71 500 0,32 %

Livsforsikring.Norde JP Morgan Chase 58 600 0,26 %

Torleif Haga 42 185 0,19 %

Voss kommune 37 000 0,16 %

Randi Jebsen Arnesen 24 000 0,11 %

Arnlaug Flesland Standal 22 090 0,10 %

Inger Flesland Strass 21 950 0,10 %

Johannes Utne 21 923 0,10 %

Bjørn Ove Børnes 16 070 0,07 %

Håvard Magnus Liland 15 340 0,07 %

Odd Reidar Øie 14 772 0,07 %

Ovata AS 14 081 0,06 %

Jan Ingolf Eliassen 13 618 0,06 %

Forenede Forvaltning AS 13 366 0,06 %

SUM 20 STØRSTE 20 636 178 91,47 %

Andre 1 923 378 8,53 %

SUM ALLE 22 559 556 100,00 %

Tide Danmark 2.kv 2016 2.kv 2015 1. halv 2016 1. halv 2015 2015

Driftsinntekter 102 941      138 578      207 832      285 457      571 112      

Netto salgsgevinst 736             -              757             -              2 636          

Driftskostnader      (104 257)      (123 144)      (202 897)      (249 330)      (507 472)

EBITDAR (580)           15 434        5 692          36 127        66 276        

Leasingkostnad busser          (3 212)          (1 751)          (6 955)          (1 750)          (2 822)

EBITDA (3 792)        13 683        (1 263)        34 377        63 454        

Avskrivninger          (8 808)        (11 826)        (17 964)        (24 946)        (52 659)

Driftsresultat (12 600)      1 857          (19 228)      9 431          10 795        

Netto finans             (742)          (1 376)          (1 522)          (3 057)          (5 749)

Resultat før skatt (13 342)      481             (20 750)      6 374          5 046          
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Tide ASA er notert på Oslo Børs (Ticker 

«TIDE»). Selskapet er Norges nest største 

bussoperatør og den tredje største i Danmark. 

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. Verkstedsdriften for 

den norske virksomheten er organisert i et 

eget selskap – Tide Verksted AS. I Danmark 

inngår verkstedsdriften i Tide Bus Danmark 

A/S. I tillegg til buss- og 

verkstedsvirksomheten driver Tide med 

reiselivsvirksomhet og har enkelte 

eiendommer som eies gjennom egne 

eiendomsselskaper.  

Gjennom teamorganisering legger Tide til 

rette for at alle medarbeidere skal bli sett og 

involvert. Selskapets ansatte skal kjenne 

selskapets mål og verdier, slik at de har et 

bevisst forhold til sitt eget bidrag for 

måloppnåelse. Den årlige 

medarbeiderundersøkelsen følger utviklingen 

på sentrale områder med hensyn til ledelse, 

samarbeid, kompetanse og arbeidsmiljø.  

Rekruttering av bussjåfører er fortsatt 

krevende i deler av den norske virksomheten. 

I Danmark har tilstrømningen av nye 

bussjåfører med de rette kvalifikasjoner vært 

noe lavere enn tidligere.  

Sykefraværet i kvartalet i Norge endte på     

8,5 %, mot 7,7 % tilsvarende kvartal i fjor. I 

Danmark var sykefraværet i kvartalet på      

4,0 %, sammenlignet med 4,6 % i samme 

periode i fjor. Sykefraværsordningen i Norge 

og Danmark er ulike, derfor er ikke tallene 

sammenlignbare. Selskapet har fokus på 

nærvær, trivsel, informasjonsarbeid og styrket 

kompetanse til ledere gjennom interne kurs. 

H-verdi defineres som antall arbeidsulykker 

med fravær pr 1 000 000 arbeidede timer. 

Tide Norge har en H-verdi i kvartalet på 7,4. I 

samme kvartal i 2015 var H-verdien 4,5. Tide 

Danmark har en H-verdi på 9,2 mot 13,8 

samme kvartal i fjor. Antall skader med fravær 

er lavt i konsernet, men små tall gir store 

utslag i H-verdien. 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, lokalt og sentralt for å 

sikre effektiv og god krisehåndtering om det 

blir behov for det.  

Selskapets 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 revisjoner av kvalitet og miljø i 

henhold til sertifiseringene.   
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For at Tide skal kunne utføre sin virksomhet, 

må selskapet forbruke drivstoff. Dette 

medfører at selskapet forurenser det ytre 

miljø gjennom utslipp av klimagasser. Det 

arbeides målrettet med å redusere utslippene, 

blant annet gjennom et konsernomfattende 

program som involverer alle våre sjåfører. 

Ved hjelp av måleutstyr i bussene fremmer vi 

drivstoffreduserende tiltak, og selskapet 

benytter i stor grad el-biler istedenfor busser 

ved posisjoneringskjøring. Der det er mulig å 

påvirke valg av kjøretøy, er konsernet bevisst 

på å investere i materiell som har høy 

miljøstandard og lave utslipp.  

Mer enn 80 % av vognparken til Tide 

tilfredsstiller Euro V, EEV eller bedre 

utslippsnorm. De siste bussinnkjøpene 

tilfredsstiller alle Euro VI-normen. Tide er 

ledende på gassbussdrift i Norge og 

Danmark. I Norge drifter vi den største 

bussflåten av gassbusser i landet.  

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 i 2016 også 

startet med bruk av biogass for å redusere 

karbonavtrykket til bussdriften ytterligere.  

En miljøvennlig produksjonskjede er et av 

kriteriene når det skal velges bussleverandør, 

og selskapet har samarbeidspartnere som 

garanterer miljøvennlig gjenvinning av gamle 

busser.  

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   

1 452 busser. Det er investert betydelig i nytt 

bussmateriell de senere årene, med bakgrunn i 

de kontrakter som er vunnet. Dette fordeler 

seg på rutebusser, ekspress-/flybusser, 

turbusser og minibusser.  

Tide har vært et av de mest innovative 

busselskapene i Norge med å ta i bruk ny 

teknologi når det gjelder alternativ drivstoff. 

Over 200 busser 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 

26 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. 
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