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1 670 tusen
(1 728)

Antall passasjerer tredje kvartal

99,1%
(98,9%)

Regularitet akkumulert

95,4%
(96,9%)

KTI (kundetilfredshet)*

94,3%
(93,8%)

Punktlighet akkumulert

Q4 2019
(Q4 2018)

* sist oppdatert november 2019

Flytoget har i månedene oktober, november og desember fraktet til

sammen 1,67 millioner passasjerer. Antall reisende i fjerde kvartal er

påvirket av passasjerutviklingen på Oslo lufthavn, som viser en

svakere vekst enn OSL hadde lagt til grunn ved inngangen av året.

Flytoget jobber for å skape gode kundeopplevelser og høy

kundetilfredshet. Da er det hyggelig at Flytogets egen måling av

kundetilfredshet fra september viser en fortsatt høy score på

kundetilfredshet på 95,4 %.

Flytoget bedret merkevarestyrken i årets siste måneder. I fjerde

kvartal lanserte Flytoget nytt reklamekonsept og tilhørende «Det går

alltid»- reklamefilm. Det er med stolthet Flytoget har mottatt Sølvfisk

for oktober og tildeles pris fra HSMAI (The Hospitality Sales and

Marketing Association International) for beste reklamefilm.

Resultatet for fjerde kvartal er sterkt preget av at Jernbanedirektoratet

ga Flytoget medhold i en prinsippsak vedrørende beregning av

kjørevegsavgift hos Bane Nor. Dette ga en positiv engangseffekt på

132 MNOK i fjerde kvartal.

Kort oppsummert

Utsikter
Det forventes en svak passasjerutvikling over Oslo lufthavn, hvor veksten kommer fra utenlandsk

besøkende til Oslo/Norge, mens nordmenn vil reise mindre. Dette har en sammenheng med en

svekket krone og økt bevissthet blant nordmenn om klimaeffekter knyttet til flyreiser. Flytoget ser

positivt på de muligheter som byr seg mht. å få flere utenlandske besøkende til å ta Flytoget.



Resultat ( MNOK) Resultat for fjerde kvartal Resultat hittil i år
Q4 2019 Q4 2018 Pr. des 2019 Pr. des 2018

Driftsinntekter 253,9 254,2 1001,8 993,1

Driftskostnader 75 206,9 559,3 786,6

Driftsresultat ( EBIT) 178,9 47,3 442,8 206,4

Netto Finansposter 5,4 -0,5 4,9 -3

Resultat før skatt 184,3 46,7 447,7 203,4

Resultat etter skatt 143,8 36,0 349,2 162,8
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Resultatoppstilling og finansielle nøkkeltall

56,2%
(34,8%)

EBITDA-margin

42,6%
(21,8%)

EK-avkastning etter skatt
12 mnd. rullerende

34,9%
(16,4%)

Resultatmargin

56,2%
(51,1%)

Egenkapitalandel

Nøkkeltall akkumulert pr. des

Flytogets resultat isolert for fjerde kvartal endte på 184,3 MNOK før skatt. Dette er 137,6 MNOK

bedre enn samme kvartal i fjor. En viktig forklaring til dette er effekten av medhold hos

Jernbanedirektoratet vedrørende beregningsgrunnlaget for bruk av skinnegangen gjort av Bane Nor

i perioden 2017-2019. Dette ga en positiv effekt i kvartalet på 132 MNOK.
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Balanse

Bærekraft

I tillegg til å jobbe for å få flere til å reise kollektivt til Oslo lufthavn og bidra til at

kollektivandelen øker, skal Flytoget sikre at passasjerene blir fraktet på en sikker, punktlig

og ressurseffektiv måte.

Kollektivtransport er en viktig bidragsyter for å møte verdens klimautfordringer og Flytoget

er seg bevisst dette ansvaret og ønsker å bidra sterkt til at de nasjonale og globale

klimamålene nås.

MNOK pr. des. 18 pr. des. 19
Sum anleggsmidler 1 266 1 305

Sum omløpsmidler 144 323

Sum eiendeler 1 411 1 628

Sum egenkapital 721 915

Sum gjeld 690 713

Sum egenkapital og gjeld 1 411 1 628
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