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Detta är TransAtlantic idag
• Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden;

– Offshore/Icebreaking
– Industrial Shipping

• Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda
• Vi opererar 40 fartyg 
• Vi har kontor i Skärhamn (huvudkontor), Göteborg, 

Helsingborg, Västerås, Södertälje, Helsingfors, Moskva 
samt Goole (UK)

• Noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap
• Antal aktieägare uppgår till 7 400



Affärside, mål, vision och strategi



Värde skapas genom kundförståelse

• TransAtlantic ska vara en professionell partner för våra 
kunder och vi skapar mervärde genom;
– hög effektivitet
– hög kvalité
– hög kompetens

• Vår strategi innebär att vi i nära samarbete med våra 
kunder ständigt utvecklar nya anpassade lösningar för 
deras behov.



2009 i korthet
• Året har präglats av den kraftiga nedgången i världsekonomin

• Stort överskott av tonnage inom samtliga segment

• Samtliga våra affärsenheter drabbades
- Låga rater och låg aktivitet på offshorespotmarknaden  
- Lägre volymer och fraktrater samt ojämnt lasttillgång har 

präglat resultatet inom Industrial Shipping

• Kostnadsbesparingsprogram genomfördes 
- Reducering av  tonnagekostnader 
- Personalneddragningar både bland land- och sjöanställda



2009 i korthet
• Utvecklingen resulterade i kraftigt försämrad lönsamhet

- Omsättning sjönk till  2 300 MSEK (2 648) 
- Resultatet för uppgick till –276 MSEK (259)

• Fortsatt stark balansräkning 
- Soliditet 37 %

• Förhandlingar med banker då vissa lånevillkor inte 
längre uppfylls.



Offshore/Icebreaking



• Samtliga fartyg har under året opererat på
offshorespotmarknaden i Nordsjön

• Det genomfördes 87 riggförflyttningar (109)
• Raterna pendlade mellan 5 250–87 500 GBP
• Utnyttjandegraden uppgick till 54%
• Betydligt sämre resultat än föregående år, 

-25 MSEK (233)
• Den tidigare aviserade delningen av Trans 

Viking kommer inte att genomföras
• Fortsatt utveckling av nästa generations 

kombinationsfartyg
• Nytt kontor öppnades i Moskva
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Spot rater - Nordsjön



• Teckna ytterligare långtidskontrakt för både 
den befintliga flottan samt för nybyggena.

• Fortsatt utveckling av TransAtlantics unika 
ICE koncept.

• Intensifiering av marknadsföringen av den 
nya servicen för arktisk offshore.

• Utveckling av nya fartyg för att möta 
efterfrågan och kundernas krav.

Offshore/Icebreaking

Fokus 2010
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Uppdrag 2010
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Kommande uppdrag
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Ledande koncept för
arktisk sjöfart

• TransAtlantic har utvecklat en unik 
beslutsmodell för simulering, 
planering och genomförande av arktisk 
offshore-operationer.

• Modellen är baserad på
operationell erfarenhet.

• Målet är att ge en säker, kostnads-
effektiv och förutsägbar operation i 
Arktiska områden.



Kompetens kommer att vara 
avgörande för framgång i arktiska 

områden

Specialutbildning i samarbete 
Högskolan i Kalmar inom isnavigering

Världsledande expertis 
inom isoperationer



Nästa generation kombinationsfartyg
Trans Arctic



Industrial Shipping 



Industrial Shipping 

• Vissa segment fått sina volymer halverade 
jämfört med för två år sedan.

• Förutom en svag konjunktur har de 
strukturella trenderna inom pappersindustrin 
pressat lönsamheten kraftigt.

• Den vid årsskiftet 2008/2009 nyöppnade 
linjen TransSoumi Line har utvecklats svagt 
med betydande lönsamhetsproblem.

• Tre fartyg har tagits ur drift.
• Resultatet för affärsområdet är klart 

otillfredsställande, -140 MSEK (81).

2009 i korthet
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Division RoRo Baltic 
• Uppstarten av den nya linjen, 

TransSuomi line mellan 
Kokta/Lubeck och Göteborg 
skedde vid en mycket dålig 
tidpunkt.

• Volym- och prispress 
beroende på överkapacitet.

• Trafiken på norra Finland har 
behållit sina volymer.

• Översyn av TransSuomi line
trafiken är nödvändig.

• Anpassad turlista.

TransLumi Line

TransFeeder North

SCA/M-real

TransSuomi Line



Division Bulk/LoLo

• Överkapacitet av mindre 
bulkfartyg i Östersjöområdet.

• Lägre volymer till Östersjön.

• Ett fartyg återlämnat.

• Utvecklingsmöjligheter finns 
för de större bulkfartygen.

• Utveckling av nya marknads-
område.



Division Container 

• Långsiktiga kundrelationer har 
inneburit att vi bibehållit eller 
ökat våra marknadsandelar.

• Stålindustrins lägre volymer 
drabbade trafiken påtagligt.

• Hård prispress inom feeder-
trafiken

• Aktivt försäljningsarbete har 
inneburit ökade marknadsandelar.

• Översyn av tonnage och terminaler 
kommer att ske.

TransFeeder
South  

TransPal Line 



Division Atlanten 

• Pappersindustrins strukturella 
problem blev tydliga under 
året.

• Två fartyg togs ur trafik.

• Trafikomläggning på Lübeck 
innebar en positiv effekt.

• Ytterligare tonnagereduktion 
(tre fartyg återlämnas 2010)

• Osäker utveckling



• Förbättra lönsamheten genom att anpassa 
tonnagekapaciteten efter efterfrågan.

– Reducera antal fartyg
– Maximera fyllnadsgraden
– Optimera turlistorna

• Strukturella förändringar behövs
• Utveckla befintliga kundkontrakt
• Utveckla nya marknadsområden

Industrial Shipping 
Fokus 2010



Utblick 2010

• Efterfrågan ökar inom TransAtlantics divisioner
– Offshore/Icebreaking har tecknat avtal för i stort 

sett hela innevarande år
• Fortsatt reducering av tonnagekostnader



Framtidens TransAtlantic

• Stark tillväxt väntas inom Arktisk offshore 
– TransAtlantic har en unik position

• Nya strukturer kommer att växa fram inom Östersjön 
– TransAtlantic har en starkt position för att förvalta denna möjligheten

• Inom vissa bulksegment finns intressanta möjligheter

• Omvärlden och kunder ställer större krav på sina leverantörer 
- TransAtlantic måste ändra sitt sätt att arbeta för att möta dessa krav. 



TransAtlantics utmaningar



Kunders mål blir våra krav

BPs mål är klara och enkla:
- inga olyckor, 
- inga skador på människor och vår miljö. 

SCA har ett starkt engagemang för att dess
verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med 
hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala
frågor.



Ständiga miljöförbättringar

• För att operera i Arktiska områden kommer 
hårda krav att ställas:

• Inga utsläpp i vatten

• Minimala utsläpp i luften

• Minimala ljus-och ljudpåverkan

• Under 2009 har en rad åtgärder genomförts inom 
TransAtlantics miljöområde. Ytterligare skärpt 
styrningen av miljöarbetet pågår med anledning 
av nya miljömål. 

• Samtliga fartyg och dess drift är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.



Prioriterat säkerhetsarbete

Säkerhetsfrågorna är ett prioriterat område 
och vi arbetar aktivt med förebyggande 
åtgärder för att förhindra olyckor och 
utsläpp för både personal och fartyg.

En effektiv drift av fartygen har en 
avgörande betydelse. TransAtlantics 
kunder består till stor del av internationella 
bolag med höga krav leverantörers miljö-
och säkerhetstänkande. 



Medarbetare och kompetens

För att kunna klara av dessa säkerhets- och 
miljökrav och för att kunna rekrytera och behålla 
kompetent personal, måste TransAtlantic än mer 
fokusera på kompetens och kvalitetsutveckling.

• Införande av TransAtlantic Safety
Management System

• Utbildning av alla bryggbefäl  i systematiskt 
säkerhetstänkande – MRM 
(Maritime Resource Management)

• TransAtlantic Ice Management, en utbildning i 
samarbete med Högskolan i Kalmar.



Finansåret 2009



Operativt resultat 
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Finansiell ställning
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Kapitalavkastning 
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Likviditetsutveckling 
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Nyckeltal 2009
Nettoomsättning 2 284 (2 648)

Operativt resultat före skatt - 213 (283)

Resultat före skatt - 276 (259)

Resultat efter aktuell skatt - 277 (257)

Resultat efter full skatt - 221 (266)

Nettoresultat per aktier, SEK -8,0 (9,5)

Eget kapital, SEK/aktie 42,4 (50,9)

Skuldsättningsgrad % 90 (43)

Soliditet % 37 (42)

Avkastning på eget kapital, % -17 (20)

Avkastning på sysselsatt kapital, % -9,0 (12)

MSEK



Aktieutveckling



Rapport från kvartal 1



• De tre kombinerade offshore/isbrytarfartygen har varit avropade av 
svenska Sjöfartsverket för isbrytning i Östersjön under perioden 
februari-mars.

• Effekterna av övertidsblockaden och hamnarbetarstrejken i Finland 
har påverkat resultatet negativt med cirka 20 MSEK för affärsområde 
Industrial Shipping. 

• Konsekvensen av domen i Högsta Domstolen i Norge innebär en 
positiv tonnageskatteeffekt om 65 MSEK.

Resultat januari-mars



Nettoomsättningen uppgick till 563 MSEK (603)

Resultat före skatt uppgick till  –85 MSEK (–61)

Resultat efter full skatt uppgick till –3 MSEK (–50)

Resultat per aktie uppgick till  –0,1 SEK (–1,8)

Operativt resultat före skatt –85 MSEK (–59)

Avkastning på eget kapital % –1,2 (–14,1)

Avkastning på sysselsatt kapital % –12,1 (–5,7)

Soliditeten % 37,6 (42,0)

Resultat januari-mars



Offshore/Icebreaking

-Nettoomsättning MSEK 27 (35)
-Operativt resultat MSEK –12 (–3)

Industrial Shipping

-Nettoomsättning MSEK 457 (500)
-Operativt resultat MSEK –60 (–42)

Koncerngemensamt/Ship Management

-Netteomsättning MSEK 79 (68)
-Operativt resultat MSEK –13 (-14)

Resultat januari-mars



www.rabt.se


