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Et havnekraftig Trøndelag

Havnedirektøren har ordet
Trondheim Havn IKS er et offentlig havneselskap eid av 13 kommuner i nye Trøndelag. Selskapet
er en særlovsbedrift underlagt Lov om havner og farvann. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt
sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, tilrettelegge for næringslivets behov for arealer og havneinfrastruktur,
samt ivareta hensyn til miljø og sikkerhet. De norske offentlige havnene er selvfinansierende uten
økonomiske bidrag fra staten, fylkeskommunene eller kommunene.
I juni 2019 ble den nye havneloven vedtatt av Stortinget og den trådte i kraft 01.01.2020. Den nye loven inneholder flere vesentlige endringer fra
tidligere, blant annet at anløpsavgiften fjernes og erstattes av en farledsavgift, endringer i kapitalforvaltningsreglene, samt at ivaretagelse av nasjonale forsvars- og beredskapshensyn nå blir endel av formålet til de offentlige havnene. Sistnevnte er spesielt relevant for Trøndelagsregionen som
har stor strategisk betydning for forsvaret av Norge og allierte støtte.
Arbeidet med ny strategiplan for perioden 2019-2030 ble i 2019 ferdigstilt og vedtatt. Strategiprosessen har vært gjennomført på en åpen og inkluderende måte og involverte havnestyret og ledelsen, tillitsvalgte og ansatte, sentrale kunder/havnebrukere, samt eierkommunene. Strategiplanen
etablerer en tydelig og omforent strategisk retning for hvordan havnevirksomheten skal utvikles de kommende ti år for å realisere vårt samfunnsoppdrag og våre overordnede mål. Vår nye visjon – et havnekraftig Trøndelag – uttrykker vår ambisjon om å videreutvikle havnevirksomheten i hele
regionen vår til å bli enda mer betydningsfull for miljøet, for våre industri- og næringslivskunder, for våre samarbeidspartnere, for våre eierkommuner,
for Forsvaret, for våre ansatte og for våre omgivelser for øvrig. En rekke ”havnekraftige” prosjekter og investeringer i infrastruktur er pågående eller
har blitt sluttført i 2019. Omstillingeni forbindelse med klimakrisen, det grønne skiftet i hele næringslivet og i maritim sektor spesielt, vil i fremtiden
stille helt nye krav til havneinfrastrukturen og havnevirksomheten. Denne omstillingen ønsker vi velkommen og arbeidet med å møte de ulike
utfordringene er godt i gang både hos oss og i samarbeidet med alle våre samarbeidspartnere.
Aktivitetsnivået og produksjonen i driften har vært høy også i 2019. Passasjertrafikken med cruiseskip og Hurtigruten var blant den høyeste noensinne med 82 anløp av cruiseskip, 697 anløp av Hurtigruten og med ca 400.000 sjøreisende gjester til byen. Dette gjør Trondheim Havn til en av
havnene med størst passasjervekst med i Norge. I 2019 ble det i et samarbeid mellom havna, Trondheim kommune og reiselivsnæringen, utviklet
og vedtatt en ny felles cruisestrategi med klare mål om fremtidig bærekraftig vekst. Årets skipstrafikk endte på totalt i overkant av 6.800 anløp, mens
godsomslaget over de offentlige havnene endte på 2.7 millioner tonn gods, begge deler en marginal vekst ift. 2018. Prognosen tilsier at godstrafikken
over de trønderske havnene vil doble seg til anslagsvis 5 millioner tonn i 2030.
På vegne av oss alle i havna, ønsker jeg å takke alle våre partnere, kunder, leverandører, eierkommuner og styret for den gode samhandlingen i
2019. Vi inviterer herved alle som måtte ønske det til å bidra med å skape et havnekraftig Trøndelag - også i fremtiden.

Knut Thomas Kusslid
Havnedirektør, Trondheim Havn IKS
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Milepæler
Ny strategiplan

I juni ble ny strategiplan for 2019 – 2020 vedtatt av havnestyret. Den nye strategiplanen setter kursen for hvordan
havneselskapet vil utvikle arealer, styrke sjøtransport til
regionen og bidra til realiseringen av det grønne skiftet de
kommende årene.

Styrket samarbeid

Trondheim Havn styrket samarbeidet med andre havner,
forsvar, næringsliv og FOU-miljø.
I 2019 ble Trondheim Havn partner i Kysthavnalliansen,
og la ekstra trykk på arbeidet med å finne en løsning for
lakseeksport på kjøl. Dette er framtidsrettet og viktig for
å sikre framkommelige og trafikksikre veier, øke verdiskapingen fra viktige kystnæringer og redusere samfunns- og
miljøkostnader knyttet til vegtransport på sjø.
På tampen av året fikk vi, som partner i forskningsprosjektet
ElMar, elektrifisering av maritim transport og havn, også
tildelt midler fra Forskningsrådet. Innovasjonsprosjektet er
et viktig bidrag til de internasjonale målene om å redusere
utslipp fra maritim transport.
Autonomiklyngen på havna i Trondheim ble dette året
også en del av Arenaprogrammet i klyngesatsingen til
Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Nå fortsetter
profileringen av Trøndelag og Norge som verdens beste på
autonomi.

2.6 mill tonn gods

Reguleringsplan for Grønøra Vest

I juni ble reguleringsplanen for Grønøra Vest også vedtatt.
Med det ble en fireårig planprosess avsluttet, og man kan
se nærmere på hvordan man skal utvikle havnearealene
på Orkanger. Planen åpner for at det kan etableres en 360
meter lang kaifront ut mot fjorden i ytterkant av et utfylt
havneareal på 133 daa.

Klimaindeks for cruisetrafikk

Trondheim Havn var blant landets første til å ta i bruk en
helt ny beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig
atferd. EPI-skalaen (Environmental Port Index) er initiert
av Bergen Havn og utviklet av DNV GL i samarbeid med 11
cruisehavner i Norge. Som et av landets første cruisehavner,
skal Trondheim Havn nå benytte beregningsmodellen til å
knytte cruiseskipenes miljøpåvirkning til pris.

Nytt parkeringsystem

Denne vinteren ble et helt nytt parkeringssystem, Parka
innført. Den digitale løsningen er et steg på veien til en enklere og mer effektiv måte å organisere parkeringstjenesten
i Trondheim Havn.

Cruisestrategi vedtatt

I desember vedtok Formannskapet vedtok en felles cruisestrategi for å sikre at utviklingen i cruisenæringen skjer på en
bærekraftig måte som hensyntar klima og lokalsamfunn. En
bærekraftig utvikling i crusenæringen betyr anløp med minst
mulig utslipp og lengst mulig liggetid ved kai, og dermed
full utnyttelse av kaifasiliteter, lengst mulig tilkobling til
landstrøm og med mest mulig tid for å oppleve og handle
i Trondheim og Trøndelag.

6.874 skipsanløp

82 cruiseanløp
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Styrets beretning
Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper
av 29.01.1999 nr. 6. Selskapet ble opprettet med virkning fra 01.01.2006 og var pr. 31.12.2019
eiet av kommunene Orkdal (4,16%), Trondheim (76,27%), Malvik (0,01%), Stjørdal (1,83%), Levanger (5,29%), Verdal (8,00%), Steinkjer (2,06%), Indre Fosen (0,30%), Verran (0,01%), Frosta
(0,01%), Inderøy (0,01%), Frøya (0,09%) og Namsos (1,96%). Minste deltakerandel er satt til
0,01%.
Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltakerkommunenes
sjøområder. I tilknytning til dette skal TH på vegne av
deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og
administrative oppgaver som etter Havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og farvannsloven med forskrifter
gjelder innenfor kommunenes sjøområder.
Selskapet har hovedkontor i Trondheim.

Styrende organer

Representantskapet er selskapets øverste organ og består
pr. 31. desember 2019 av til sammen 29 medlemmer,
herav 20 medlemmer med stemmerett valgt av eierkommunene og 9 observatører med møte- og talerett, fra
Trøndelag fylkeskommune med 2 representanter, samt 7
brukerrepresentanter.
Styret består av 8 medlemmer, herav 6 medlemmer valgt av representantskapet og 2 medlemmer valgt av de
ansatte. Kjønnsfordelingen mellom eiervalgte styremedlemmer er 50/50. Det samme gjelder for eiervalgte varamedlemmer og for hhv. styremedlemmer og varamedlemmer valgt av de ansatte.

Ledelse

Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av selskapet. I ledergruppen inngår for øvrig maritim sjef, teknisk
sjef, eiendoms- og forvaltningssjef, markedssjef, økonomisjef og leder for Verdalskontoret.

Likestilling

Ved siste årsskifte var det 54 ansatte. 17 av de ansatte
var kvinner. Kjønnsfordelingen i selskapets ledergruppe
er 50/50. TH tilstreber full likestilling mellom kvinner og
menn i selskapet. Målet er å øke kvinneandelen. Ingen

skal diskrimineres pga. etnisk opprinnelse, språk, religion
eller livssyn.

Sykefravær

Sykefraværet var i 2019 på 5,8 %, det samme som
foregående år. Langtidsfravær over 8 uker var 1,5% mot
1,9 % året før. Selskapet har som mål at sykefraværet skal
være mindre enn 5%.
Selskapet er en IA-bedrift og følger kravene til oppfølging
av sykmeldte slik dette er beskrevet i avtalen.

Skader og ulykker

Det ble registert 2 personskader i 2019: en fraværskade ifm
fall på is og en personskade uten fravær ifm klemt finger.
Alle hendelser med personskader er gjenstand for intern
granskning hvor alle fakta og rotårsaker kartlegges og hvor
nødvendig tiltak implementeres for å unngå gjentagelser
og for å ivareta kontinuerlig læring og forbedringer.

Arbeidsmiljø

Det arbeides kontinuerlig og aktivt med HMS og internkontroll, hvor sikkerhet og forebyggende tiltak for å trygge
arbeidssituasjonen for ansatte, brukere og kunder har høyt
fokus. Selskapets arbeidsmiljøutvalg har hatt 4 møter i 2019.
Viktige saker til behandling siste år har vært HMS, sykefraværet og IA-arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv).

Forskning og utvikling

Selskapet har i 2019 vært involvert i ulike FOU-prosjekter
i samarbeid med NTNU og Sintef, og har bidratt på ulike
måter i den forbindelse. Ingen eksterne kostnader.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet tilsier at båter, kjøretøyer, maskiner
og teknisk utstyr benyttes i den daglige drift. Det arbeides
for å redusere negative miljømessige
med dette. Selskapet anvender bl.a. el-bil til tjenestebruk. Bruk av innsatsfaktorer som ikke kan gjenvinnes,
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konsekvenser forbundet med dette. Selskapet anvender bl.a.
el-bil til tjenestebruk. Bruk av innsatsfaktorer som ikke kan
gjenvinnes, søkes holdt på et lavt nivå i selskapets daglige
drift, samt ved planlegging og realisering av fremtidsrettede
havneanlegg. Selskapet arbeider aktivt for sjøtransport som
et miljøvennlig alternativ til andre transportformer, samt
for å bidra til å redusere sjøtransportens miljøbelastninger.
Eksempel på dette er landstrømtilkobling for skip. Selskapet
er sertifisert som Miljøfyrtårn. I strategiplanen har selskapet
tatt mål av seg til å bli en av landets første helt utslippsfrie
havner innen 2030.

viser pr. årsskiftet netto innskudd 35,9 mill. kr. mot 108,4
mill. kr. året før. Det er i 2019 foretatt opptrekk på lån ifm
bygging av ny kalkkai i Verdal på 65 mill kr.

Cruisetrafikk

Markedssituasjonen for utleie av lokaler og eiendomsgrunn
er på kort sikt mindre konjunkturpåvirket enn havnedriften, men ved langvarige konjunktursvingninger vil også
inntekts- og resultatutviklingen innen eiendomsdriften
bli berørt. Dette er en risiko som må påregnes ut fra at de
fleste av selskapets utleieavtaler gjelder næringslivskunder.
Tilsvarende gjelder for volum og inntekter fra utleie av
parkeringsplasser.

Cruisenæringen er i dag en av de raskest voksende turistformene innen reiseliv, og cruisetrafikken over Trondheim
havn betyr mye for den lokale handels- og opplevelsesnæringen i regionen. Som virksomhet, ser vi cruiseanløp
og anløp fra Hurtigruten i sammenheng. Trondheim Havn
IKS er medlem og administrerer Trondheim Cruise Network
Mid-Norway, som har til formål å utvikle Trøndelag som
cruisedestinasjon. Nettverket har 25 aktører, offentlige og
private. Det var 82 cruiseanløp i 2019 mot 85 året før. Antall
cruisepassasjerer i 2019 var 146.197, mot 150.223 passasjerer
i 2018. I 2019 er det gjennomført 7 snuhavnoperasjoner.
EPI (Environmental Port Index) ble innført som en helt ny
beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig adferd
hos cruiseskip og stimulere til bruk av utslippsreduserende
teknologi. I desember vedtok Formannskapet i Trondheim
kommune en felles cruisestrategi som skal sikre at vekst i
cruisetrafikken i Trondheim skjer på en bærekraftig måte
som hensyntar klima, miljø, lokalsamfunn og bidrar til økt
verdiskapning. Strategien er utarbeidet av Trondheim Havn,
Visit Trondheim, Trøndelag Reiseliv, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen og Trondheim kommune.

Skipstrafikk og godsomslag

I 2019 ble det registert 6.874 skipsanløp, en svak økning
på ca 500 anløp mot 2018. Den totale godsmengden over
regionens offentlige havner ble på 2.6 mill tonn, en marginal
nedgang fra 2.7 mill tonn i 2018. Godsomslaget av containere
endte på 17.928 TEUs, en svak økning på 600 stk mot 2018.
Havneselskapet jobber aktivt med ulike prosjekter og mot
ulike kundesegmenter for å øke mengden godstransport
sjøveien, både ift industrigods (tørrbulk og våtbulk) og
innenfor stykkgods og containere. I strategiplanen legges det
til grunn en prognose som dobler det totale godsomslaget
over våre havner i 2030, fra dagens 2.6 mill tonn til 5 mill
tonn i 2030.

Finansiell risiko

Selskapets finansielle instrumenter består av langsiktig
gjeld til norske kredittinstitusjoner, samt innskudd på rentebærende konti i norske banker. I 2018 investerte selskapet
i fond for 60 mill. som en langsiktig plassering. Det er ikke
foretatt ytterligere plasseringer i 2019. Bankinnskudd og lån

Markedsrisiko

Volumutviklingen innen godstransport påvirkes av de økonomiske svingninger i samfunnet. Dette gir svingninger i
størrelsen på varestrømmer, hvor både volumendring og
sammensetningen av vareslag under transport påvirker
driftsinntektene. Som aktør innen godstransport og logistikk, er dette svingninger som må påregnes.

Kredittrisiko

Det er pr. utløpet av 2019 balanseført avsetninger med 1,4
mill kr. Dette vurderes å være tilstrekkelige for å møte den
generelle kredittrisiko knyttet til tap på kundefordringer.

Andre risikofaktorer

Selskapets havnedrift og utleie av bygg og grunn til havnerelaterte leietakere er fritatt for beskatning. Skattemyndighetene har vurdert disse virksomhetene til å oppfylle
skattelovens forutsetning om ”ikke erverv til formål”. Utleie
av bygg og grunn til ikke havnerelatert virksomhet, samt
parkeringsvirksomhet, er definert som økonomisk virksomhet og beskattes. Regnskapsresultatet fra selskapets
løpende virksomhet fordeles mellom skattepliktig og ikke
skattepliktig virksomhet i hht. bto. driftsinntekter. Fra årsregnskapet 2019 er 27,04% av regnskapsresultatet gjenstand
for beskatning. Foregående år var tilsvarende andel 25,8%.
Fordelingsforholdet beregnes særskilt for hvert enkelt år og
kan endre seg over tid. Evt. særlige poster, herunder salgsgevinster og lignende samt evt. nedskrivninger, behandles
individuelt mht. beskatning.
Det er avklart med skattemyndighetene at ut fra selskapets
skatteposisjon, er gevinst vedr. salg av anleggsmiddel ikke
skattepliktig med høyere beløp enn det som tidligere er kommet til fradrag i inntektene som avskrivninger. Bestemmelsen
innebærer at det ikke utløses gevinstbeskatning ved salg
av eiendomsgrunn når dette skjer fra Trondheim Havn IKS.
havnerelatert virksomhet, vil også skatteforhold knyttet til
gevinst ved salg av anleggsmidler bli berørt.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har under
vurdering om selskaper som er organisert som IKS, skal
ha anledning til å drive næringsvirksomhet. Deltakere i et
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Ved evt. endring i selskapets skatteposisjon for havnevirksomhet og havnerelatert virksomhet, vil også skatteforhold
knyttet til gevinst ved salg av anleggsmidler bli berørt.

virkemiddel for å nå de nasjonale klimamål som er etablert,
men også viktig for å møte de kapasitetsmessige utfordringer
økte godsvolumer vil innebære i fremtiden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har under
vurdering om selskaper som er organisert som IKS, skal ha
anledning til å drive næringsvirksomhet. Deltakere i et IKS
har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, noe
som medfører at selskapet kan drive sin virksomhet under
en konkurransemessig fordel sammenlignet med andre
aktører i markedet. En lovendring på dette området vil
kunne medføre behov for omorganisering og at selskapets
posisjon blir endret, for eksempel ved opptak av lån til
langsiktig finansiering. Også selskapets skatteposisjon vil
kunne bli berørt.

Det arbeides med flere prosjekter vedrørende landstrøm,
både i Trondheim og Orkanger, og det er bevilget midler
fra Enova til dette arbeidet. Trondheim Havn deltar aktivt
i Fornybarklyngen og er prosjektansvarlig for prosjektet
ElMar – Elektrifisering av maritim transport og fremtidens
havner. ElMar er finansiert av Forskningsrådet. Den første
landstrømutbyggingen starter i 2020 for Kystruten (Hurtigruten og Havila) på Pir I, samt et nytt landstrømpunkt på
Pir II for godsfartøy og andre nyttefartøy. Videre igangsettes
utredninger for utbygging av landstrøm til cruiseskip hvor
målet er at dette skal komme på plass senest innen 2025.

Investeringer og finansiering

Høsten 2019 ble autonomiklyngen i Trondheim etablert,
hvor næringsliv og kunnskapsmiljø er samlet. Trondheim
Havn er deltaker som infrastruktureier. Havnselskapet har
vært partner i prosjektet «Trondheimsfjorden som autonomt
testområde» siden oppstarten i 2016. I den forbindelse ser
man på hvordan området rundt Trondheim Maritime Senter
(TMS) kan utnyttes. NTNU planlegger å flytte sin aktivitet
vedrørende autonome fartøyer til området mvf oktober 2020.

Det er investert 122,4 mill. kr. i 2019 mot 55,7 mill. kr. i 2018.
Investering i materielle anleggsmidler som tomt, bygg,
anlegg og løsøre utgjør 122,4 mill. kr. Det er tatt opp nytt
langsiktig lån til finansiering av investeringer med 65 mill.
kr i 2019. Øvrige investeringer er finansiert med egenkapital.

Årsregnskapet 2019

Resultat før skatt utgjør 17,6 mill. kr. for 2019 mot 7,7 mill.
kr. året før.
Driftsinntektene i 2019 var 155,0 mill. kr. mot 152,4 mill.
kr. i 2018. Driftsinntektene har økt med 1,7% fra året før.
De samlede driftskostnadene var 143,7 mill. kr. i 2019 mot
143,7 mill. kr. året før. Driftsresultatet for 2019 er 11,3 mill.
kr. mot 8,7 mill. kr. året før.
Selskapets egenkapital pr. utløpet av 2019 var 917 mill. kr.
av en totalkapital i balansen på 1 063,5 mill. kr. Dette gir
en egenkapitalandel på 86,2 for 2019 mot 91,1% for 2018.
Regnskapet for 2019 er satt opp med utgangspunkt i fortsatt
drift. Selskapet har meget god likviditet og økonomi. Det er
styrets oppfatning at årsregnskapet gir en tilfredsstillende
beskrivelse av selskapets stilling og at forutsetningene for
videre drift er til stede (jfr. Regnskapsloven §3-3a).

Utsiktene fremover

Ny havne- og farvannslov er vedtatt med ikrafttredelse
01.01.2020. Den nye loven åpner bl.a. for at havnekapitalen
kan gi utbytte til eierkommuner under gitte kriterier. I tillegg
er tidligere anløpsavgift erstattet av farvannsavgift og med
overgangsregler i 2020.
Trondheim Havn sin arealplan for Trondheim legger føringer
for hvilke områder som skal understøtte kjernevirksomheten,
og hvilke arealer som kan utvikles utenfor havnevirksomheten. Kommunedelplan for Nyhavna er vedtatt og det
arbeides med å finne riktig organisering av de ressurser
som skal realisere verdien av de arealer som ikke inngår i
kjernevirksomheten. De områdene som skal ivareta havnevirksomheten må gjennomgå en betydelig komprimering av
aktivitetene og effektivisering av logistikkløsningene. Dette
må ses i sammenheng med den raske utviklingen en har på
digitalisering og teknologisk utvikling.

Strategiplanen for Trondheim Havn viser til følgende strategimål for perioden 2019–2030:
•
Økt sjøtransport,
•
Bærekraftig miljø
•
Fornøyde kunder
•
Solid og lønnsom havneøkonomi.

Per utløpet av mars 2020 står verden og Norge ovenfor store
utfordringer knyttet til virusutbruddet av Covid-19 som er
definert som en global pandemi. For havnevirksomheten fikk
situasjonen umiddelbare følger som følge av at all trafikk
av cruise- og Hurtigruten raskt ble nedstengt.
i 2020 og muligens negativt årsresultat.

For å sikre et godt og miljøvennlig transportnettverk i regionen skal Trondheim Havn tilrettelegge for attraktive og
tilstrekkelig store arealer for næringslivet og industrien,
samt effektiv havneintrastruktur med god tilknytning til
veinettet og om mulig jernbane. Sjøtransport blir et sentralt

Godstransport på sjø er definert som en samfunnskritisk
oppgave og skal søkes opprettholdt gjennom krisen. Dette segmentet er derfor mindre sårbart, men vi forventer at
krisen også vil medføre redusert godstransport som følge
av at produksjonen i næringslivet på ulike måter blir be
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rørt. Det er for tidlig å anslå varigheten på krisen og hvilke
økonomiske konsekvenser dette vil få på kort og lang sikt,
men det forventes en betydelig reduksjon i omsetning og
inntekter i 2020 og muligens negativt årsresultat.

Disponering av årets resultat

Styret vedtar at årets resultat etter skatt kr 16.432.368 tilføres
disposisjonsfondet som opptjent egenkapital.
Styret foreslår overfor representantskapet at årsoppgjøret
2019 godkjennes som fremlagt.

Trondheim 31.12.2019/01.04.2020
Styret i Trondheim Havn IKS

_______________
Roar Arntzen		
Styreleder		

_______________
Monica H. Iversen
Styrets nestleder

_______________
Gunn Iren Berg Svendsen 		

_______________
Trygve Berdal		

_______________
Svein Eggen		

_______________
Birgit Thorsen		

__________________
Knut Thomas Kusslid
Havnedirektør

_______________
Siv Tove Aune

_______________
Knut Gunnar Knutsen
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RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER
Avgifter og vederlag havn
Andre inntekter
Sum
Særlige poster:

4
4

Regnskap
2019
1000 kr.

Budsjett
2019
1000 kr.

Regnskap
2018
1000 kr.

57 783
97 223
155 006
0

56 877
95 475
152 352
0

44 888
107 548
152 436
0

155 006

152 352

152 436

49 783
22 534
37 877
33 468
143 662

52 244
22 515
38 604
34 176
147 539

48 967
19 913
39 836
34 992
143 708

143 662

147 539

143 708

92,7 %

96,8 %

94,3 %

11 344

4 813

8 728

7,3 %

3,2 %

5,7 %

7 365
-1 138

3 800
-315

2 495
-3 487

NETTO FINANSPOSTER

6 227

3 485

-992

RESULTAT FØR SKATT

17 571

8 298

7 736

11,3 %

5,4 %

5,1 %

4

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader
Vedlikehold
Drift-/adm kostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Sum

5,13
6
6
7

SUM DRIFTSKOSTNADER
I % av omsetningen

DRIFTSRESULTAT
Driftsmargin (driftsresultat % av omsetningen)

Finansinntekter
Finanskostnader

8
8

I % av omsetningen

Skattekostnad

14

ÅRETS RESULTAT
OVERFØRINGER
Overført til (+) / fra (-) opptjent egenkapital

17

1 139

684

16 432

8 298

7 052

16 432

8 298

7 052

Penneo Dokumentnøkkel: HV5SI-DO80E-57V5P-X6LLI-UCOJB-FZONT
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