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Farstad-rederiet startet sin offshore aktivitet i 1973 som en av
pionerene i Nordsjøen. Rederiet kontraherte da sitt første
forsyningsskip, et Ulstein-design av typen UT 704. Totalt har
rederiet frem til i dag kontrahert 28 skip. Selskapet har for tiden tre
skip under bygging.

Kjøp og salg av tonnasje på gunstige tidspunkt har i tillegg vært
avgjørende for oppbyggingen av dagens virksomhet.  Selskapet har
vært børsnotert siden 01.01.88. I 1993 ble selskapet et fullt integrert
rederi ved at samtlige driftsfunksjoner ble innlemmet i selskapet.
Gjennom samarbeid med P&O, Australia, har selskapet ytterligere
befestet sin internasjonale satsing.  

Selskapets mål er å være en ledende aktør  på verdensbasis
innenfor segmentene store, moderne ankerhåndteringsskip (AHTS)
og plattform supplyskip (PSV).

Selskapets skip drives ut fra våre kunders forventninger  til høy
kvalitet. De drives på et nivå som overstiger minimumskravene i
nasjonale og internasjonale regleverk med hensyn til sikkerhet og
miljøvern. Skipene gjennomgår planlagte vedlikeholdsprogram
oppsatt i henhold til anbefalinger fra utstyrsleverandører,
klassifikasjonsselskaper, myndigheter samt selskapets erfaringer.

Selskapet vil opprettholde en langsiktig befraktningsstrategi.
Selskapet har ved inngangen til 1999 en kontraktsdekning på ca.
80% for 1999 og ca. 65% for 2000.

Selskapets flåte består av 32 skip, hvorav 14 PSV, 17 AHTS samt
ett fartøy for legging av fleksible rørledninger. Flåten fordeler seg
med 18 skip i Nordsjøen, 6 i Brasil, 6 i Australia og 2 i Østen
forøvrig.  Antall seilende er ca. 700.

Selskapets aktivitet drives ut fra Ålesund og Aberdeen med
tilsammen 40 ansatte. Skip i Australia og Østen drives av P&O
Maritime Services i Melbourne. 

Antall aksjonærer er ca. 2.750. Kursen på selskapets aksjer var ved
utgangen av året NOK 21,00. Dette tilsvarer en børsverdi på
selskapet på ca. NOK 950 mill.

D E T T E E R

F A R S T A D S H I P P I N G



P O S I T I V T

• Nok et  godt  år  resul tatmessig .

• Ingen alvorl ige  ulykker.

• God dri f tskval i tet .

• Flere  nye langsikt ige kontrakter.

• God kontraktsdekning for  selskapets  skip.

• Fortsat t  høy et terspørsel  i  Nordsjøen
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• Fortsat t  høy kontraheringsakt iv i tet .

• Økonomisk kr ise  i  Østen og Lat in-Amerika.

• Fal lende ol jepris .

• Fal lende et terspørsel  i  enkelte  områder  mot 

s lut ten av året .

• Høyt  norsk rentenivå.

• Sterkt  fa l l  i  kursen på selskapets  aksjer.

N E G A T I V T
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1998

45,3
21,00

951,9
43,00
19,80

5,30
3,94
8,15
6,78
1,00

-1,00

1997

45,3
42,00

1.903,8
50,50
24,00 

5,30
3,65
8,12
6,41
1,00

-1,00

(NOK)

Aksjekapital (NOK mill.)

Børskurs pr. 31.12
Kapitalisert verdi (4) (NOK mill.)

Aksjekurs høy
Aksjekurs lav
Fortjeneste pr. aksje inkl. salgsgevinster (5)
Fortjeneste pr. aksje ekskl. salgsgevinster 
Kontantstrøm pr. aksje inkl. salgsgevinster (6)
Kontantstrøm pr. aksje ekskl. salgsgevinster  
Utbytte pr. aksje (7)
RISK-beløp (8)

1996

79,3
24,25

1.099,2
24,50
14,95

1,30
1,30
3,97
3,97
0,75
0,00

1995

113,3
14,95

677,7
15,50
12,30

3,14
1,54
5,47
3,88
0,75
0,00

1994

113,3
13,10

593,8
13,50
10,50

2,18
1,35
4,22
3,40
0,60

-0,23

1994

390,2
37,3

(191,3)
236,2

(104,1)
132,1
(26,7)
105,4

266,9
1.218,6
1.485,5

87,5
795,3
602,7

171,9
179,4
191,6 

1.485,5
602,7

40,6%

1.103,3
720,7

1998

706,7
62,0

(347,6)
421,1

(118,9)
302,2
(59,9)
242,3

281,4
2.087,7
2.369,1

133,1
1.063,9
1.172,1

133,4
148,3
369,5

2.369,1
1.172,1
49,5%

1.866,2
1.061,8

1997

598,3
75,1

(275,0)
398,5

(124,5)
274,0
(33,6)
240,4

259,3
1.709,2
1.968,5

114,3
877,3
976,9

167,6
145,0
368,3 

1.968,5
976,9

49,6%

1.579,0
875,9

RESULTATREGNSKAP (NOK mill.)

Driftsinntekter eks. salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Driftskostnader
Resultat før avskrivning
Avskrivninger 
Driftsresultat
Netto finansposter
Resultat før skatt

BALANSE

Omløpsmidler
Anleggsmidler
Sum eiendeler
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Egenkapital

LIKVIDITET

Likvide midler 
Arbeidskapital (1)
Kontantstrøm  (2)

KAPITAL

Totalkapital 
Egenkapital 
Egenkapitalandel (3)

FLÅTE

Bokført verdi skip, skipsandeler
Pantegjeld skip 

1996

458,8
0,2

(242,5)
216,5

(120,1)
96,4

(37,9)
58,6

273,6
1.319,8
1.593,4

66,0
813,9
713,5

197,5
207,7
180,0 

1.593,4
713,5

44,8%

1.264,7
710,8

1995

442,8
72,2

(220,0)
295,0

(116,9)
178,1
(35,2)
142,9

311,8
1.271,6
1.583,5

56,1
822,1
705,3

238,1
255,8
248,1 

1.583,5
705,3

44,5%

1.224,4
736,3

FARSTAD SHIPPING   ASA  -   KONSERN

N Ø K K E L T A L L A K S J EF I N A N S I E L L E H O V E D T A L L

DEFINISJONER:
(1) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld.
(2) Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring oppskrivning av gjeld + tap på fordringer.
(3) Bokført egenkapital i % av totalkapitalen.
(4) Antall aksjer multiplisert med børskurs.
(5) Resultat før skatt - betalbar skatt, dividert  på gjennomsnittlig antall aksjer.
(6) (2) dividert på gjennomsnittlig antall aksjer.
(7) For 1995 og 1996 ved nedskrivning av aksjekapitalen i 1996 og 1997.
(8) Pr. 01.01. i året etter kolonneåret.
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S T Y R E T S

M E D L E M M E R

Bjørn Havnes (52), 
styremedlem.

Sivilingeniør, University of Newcastle upon Tyne. 
Ass. dir. i AS Toluma, Oslo. Variert shippingerfaring fra 1973, siste 15 år hovedsakelig
innen offshore. Tidligere markedsansvarlig i Wilhelmsen Offshore Services
(servicefartøy) og Wilh. Wilhelmsens riggdivisjon.

Per Erik Dalen (45),
styremedlem.

Adm. dir. i MMC GROUP.
Har hatt lederstillinger i luftfart, skipsbygging og utstyrsproduksjon til fiskerinæringen.
Styreverv i en rekke bedrifter innenfor flere bransjer.

Sverre A. Farstad (46), 
styremedlem.

Siviløkonom - Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland.  
Adm. dir. i Farstad Shipping ASA.  Styreformann i Tyrholm & Farstad A/S. 
Diverse tillits- og styreverv i bank, forsikring og Rederiforbundet. 

Bjarne Sælensminde (52), 
styremedlem.

Siviløkonom NHH. 
Underwriter, Regional Manager, i Vesta Forsikring AS, Marine & Energy Division.
Variert finans- og shippingbakgrunn. Tidligere direktør i A/S Investas shipping og
offshore seksjon. 

Sigmund Borgundvåg (60), 
styremedlem.

Ingeniør/skipsdesigner. 
Designsjef i Ulsteingruppen siden 1972. Designer av Ulsteins UT 700-serie 
offshore serviceskip.

Per Norvald Sperre (52), 
styrets formann.

Advokat med møterett for høyesterett. 
Juridisk embetseksamen 1972, Oslo. Praksis fra bank m.v. Egen advokatpraksis fra 1977. 
En rekke styreverv innenfor industri og rederivirksomhet.
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SELSKAPETS UTVIKLING I  1998
Farstad Shipping ASA kan fremlegge et godt økonomisk resultat også
for 1998. God langsiktig kontraktsdekning kombinert med at enkelte
skip har gått i et stramt spot-marked, har gitt et resultat på samme
nivå som rekordåret 1997. Selskapets internasjonalisering fortsatte i
1998. Kun ca. 30% av inntektene kom i 1998 fra norsk sektor.
Påbegynte og gjennomførte investeringer gir selskapet et godt
utgangspunkt for å møte de markedsmessige utfordringer i tiden som
kommer. Styret er godt fornøyd med selskapets utvikling i 1998.

RESULTAT OG UTBYTTE
Farstad Shipping oppnådde for 1998 driftsinntekter på NOK 768,7
mill. inkl. salgsgevinster på NOK 62,0 mill. Inntektene i 1997 var
NOK 673,4 mill., hvorav salgsgevinster utgjorde NOK 75,1 mill.
Bokført resultat før skatt ble NOK 242,3 mill. Tilsvarende resultat for
1997 var NOK 240,4 mill. Konsernets kontantstrøm*) i perioden er
NOK 309,3 mill., tilsvarende NOK 6,82 pr. aksje mot NOK 6,47 pr.
aksje i 1997. 

Netto finanskostnader utgjør NOK 59,9 mill. (NOK 33,6 mill.).
Kursregulering av selskapets pantegjeld i USD har i 1998 medført en
bokført, urealisert disagio på NOK 10,1 mill. (NOK 3,4 mill.).

Driftskostnadene for perioden ble NOK 347,6 (275,0 mill.).
Driftsresultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble
i 1998 på NOK 359,1 mill. (NOK 323,3 mill). Ordinære av-
skrivninger utgjør NOK 118,9 mill. (NOK 124,5 mill).

Selskapet har f.o.m. 1998 endret avskrivningstiden for skipene fra en
levetid på 20 år til 25 år, på linje med andre selskap i samme bransje.
På konsernnivå gir dette en positiv resultateffekt for 1998 på ca.
NOK 30 mill. i forhold til om en hadde opprettholdt 20 års levetid
som grunnlag for avskrivningene.

Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen følgende anvendelse av
morselskapets overskudd på: NOK 323.674.036

Avsatt til disposisjonsfond NOK 278.344.666
Utbytte pr. aksje kr 1,00 NOK   45.329.370

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende omløpsmidler utgjorde ved årsskiftet NOK 141,2 mill.
Rentebærende pantegjeld utgjorde ved årsskiftet NOK 1061,8 mill.
Av selskapets pantegjeld ved årskiftet var 66% i USD, mens den
resterende er i NOK. Gjeld i USD betjenes med inntekter fra
langsiktige befraktningsavtaler i USD. Pantegjelden er i perioden
nedbetalt med NOK 155,7 mill.

Konsernets bokførte egenkapital var ved årsskiftet NOK 1.172,1 mill.
tilsvarende NOK  25,86 pr. aksje. Selskapet har pr. årsskiftet
innhentet anslag på markedsverdien av skipene fra tre skipsmeglere.
Disse gir en gjennomsnittlig verdijustert egenkapital på NOK 48,72
pr. aksje (kfr side 26). Usikkerheten knyttet til verdianslagene er
større enn tidligere.

ADMINISTRATIVE FORHOLD
Selskapet har to selvstendige operative driftsorganisasjoner, en i
Ålesund med 29 ansatte, og en i Aberdeen med 11 ansatte, som til-
sammen har ansatt ca. 510 seilende. Driften av skip i Asia-/
Stillehavs regionen ivaretas av P&O Maritime Services, Australia.

Det er i 1998 utbetalt NOK 730.000 i godtgjørelse til styret.
Administrerende direktør er godtgjort med NOK 2.001.700, hvorav
NOK 903.500 som bonus. I revisjonshonorar er kostnadsført NOK
297.000, hvorav NOK 167.000 for revisjon og NOK 130.000 for
konsulenttjenester.

S T Y R E T S

B E R E T N I N G
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*)Kontantstrøm her definert som resultat før skatt + avskrivninger+ disagio vedr. oppskrivning
av gjeld i USD.
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AKSJONÆRFORHOLD
Pr. 31.12.98 var antall aksjonærer i selskapet 2.769  mot 1.967 ved
utgangen av 1997. Antall utenlandske aksjonærer var 52. Disse eide
4,9% av aksjene. Oversikt over aksjonærer som har mer enn 20%,
samt styremedlemmenes og ledelsens aksjer, presenteres på side 28.
Det er ikke utstedt aksjeopsjoner hverken for styret eller selskapets
ledelse. 

Aksjekursen har i løpet av året falt fra NOK 42,00 til NOK 21,00 ved
utgangen av 1998.  Det ble i 1998 utbetalt NOK 1,00 i utbytte. 

Selskapets styre har fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved
utstedelse av inntil 6 mill. aksjer uten fortrinnsrett for nåværende
aksjonærer.  Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling
i 1999. I ekstraordinær generalforsamling 17. desember 1998 ble
vedtatt å gi styret fullmakt til kjøp av inntil 10% av egne aksjer.
Fullmakten er gyldig i 18 måneder fra 01.01.99. 

FLÅTEN
Far Senior (AHTS) ble levert fra Langsten Slip & Båtbyggeri AS
4. juni 1998. Ombyggingen av Lochnagar (PSV) til rørleggingsfartøy
for fleksible rør ble fullført i begynnelsen av september. Skipet
påbegynte sin kontrakt til DSND 5. august 1998. Far Grip påbegynte
sin 5 års kontrakt til Norsk Hydro i midten av august. I tillegg fikk
Far Scandia forlenget sin kontrakt til Hydro med ytterligere 5 år. Far
Sun har fått forlenget sin kontrakt med Amoco N for en ny 5 års
periode. I Brasil fikk Far Sleipner forlenget sin kontrakt med 8 år fra
oktober 1998. 

Ankerhåndteringsskipene Far Sea og Far Minara ble den 29. januar
solgt til P/R International Offshore Services ANS (IOS), et selskap
som Farstad Shipping eier på 50/50 basis med P&O, Australia. Den
5. oktober kjøpte IOS to PSV fra Mærsk. Skipene, Lady Elizabeth og
Lady Kari-Ann, fortsatte å operere for Esso i Australia på hen-
holdsvis 5 og 2 års kontrakter. Nybygget Lady Sandra (AHTS) ble
tatt inn på bareboat kontrakt av IOS den 29. oktober.

I november 1997 ble det inngått avtale med Langsten Slip &
Båtbyggeri AS om bygging av en AHTS av type UT-741 for levering i
mai/juni 1999. Skipet går da inn på kontrakt til EMC. Farstad
Shipping fikk i 1998 tildelt en 10-års kontrakt med Norsk Hydro for
en stor PSV. For å møte denne kontrakten ble det kontrahert en UT
745 ved Brattvaag Skipsverft AS for levering i juli 1999. I tillegg har
selskapet under bygging ved Ulstein Verft AS en AHTS for levering i
februar 2000. Denne er sikret 8 års kontrakt til Petrobras i Brasil. To
nye PSV ble levert i januar og i mars 1999 fra Kværner Govan. Begge
skipene gikk inn på fem års kontrakter umiddelbart etter levering.

S T Y R E T S B E R E T N I N G
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Kongen og Dronningen på besøk hos Farstad Shipping ASA 
i anledning presentasjonen av Maritime Nordvest.

Signeringen av kontraktene med Norsk Hydro

Fra dåpen av Far Senior 



Farstad-flåten vil etter levering av samtlige nybygg bestå av 25 skip. I
tillegg kommer 9 skip eiet gjennom P/R International Offshore
Services ANS (IOS), samt ett skip innbefraktet på bareboatkontrakt
til IOS. 

HELSE,   MILJØ OG SIKKERHET 
Farstad Shipping har opprettholdt de siste års sterke engasjement i
bevistgjøringen på helse-, miljø- og sikkerhetssaker ombord i skipene
og driftsorganisasjonene på land.   

Selskapets skip drives ut fra våre kunders forventninger  til høy
kvalitet, og på et nivå som overstiger minimumskravene i nasjonale
og internasjonale regleverk med hensyn til sikkerhet og miljøvern.
Skipene gjennomgår  planlagte vedlikeholdsprogram oppsatt i hen-
hold til anbefalinger fra utstyrsleverandører, klassifikasjonsselskaper,
myndigheter, samt selskapets erfaringer.

Det drives opplæringsaktivitet for de ansatte med fokusering på for-
bedring av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Sentralt i denne
aktiviteten er rapportering av uønskede hendelser (inkludert tilløp),
undersøkelse av årsaksforholdene og utveksling av erfaringer om år-
sak, kostnad og tiltak for å forhindre gjentakelser. Dette er et redskap
som gir selskapet mulighet til å redusere tap, forbedre operativ
sikkerhet og forsterke kulturen for rapportering av farlige områder for
mennesker, materiell eller miljø uten risiko for fokusering på
individuell skyld.    

Selskapet har i 1998 igangsatt et prosjekt for gjennomgang av utstyr
og systemer for å sikre seg best mulig i forhold til kritiske datoer
knyttet til år 2000 problematikken. Ved inngangen til mars 1999 var
ca. 75% av utstyret gjennomgått. En har identifisert noen mindre
problemområder. Det resterende utstyret vil være gjennomgått i god
tid før kritiske datoer.

Selskapet har gjennom DNV sertifisert driften av skip og land-
organisasjon til kvalitetsstandarden ISO 9002 samt sikkerhets-
standarden ISM, begge på frivillig basis. Styret har tiltro til at den
betydelige satsingen på verdiskaping for HMS og teknisk forbedring
vil styrke selskapets konkurransesituasjon.

Driften av selskapet har i 1998 ikke forårsaket alvorlige person-
skader, større materielle skader eller vesentlig forurensing av miljøet.
Styret mener arbeidsmiljøet ombord og på land er godt.

MARKEDSFORHOLDENE I  1998
Nordsjøen
Norsk og britisk sektor er fortsatt de viktigste markedene for Farstad
Shipping. I 1998 kom ca. 65% av selskapets fraktinntekter fra disse
markedene.

Markedsbalansen for supplyskip i Nordsjøen har i 1998 bedret seg
for sjette året på rad. Til tross for mange nybygg og tilsig av tonnasje
fra andre markeder, er  økningen i  antall skip i Nordsjøen for 1998 i
snitt over året likevel begrenset. Dette skyldes fortsatt avgang av store
AHTS til markeder i Sør-Amerika, Vest-Afrika og Fjerne Østen. En
viss økning i etterspørselen kombinert med begrenset netto tilgang på
skip, medførte at Nordsjøflåtens gjennomsnittlige utnyttelsesgrad i
1998 ble på ca. 95% mot ca. 94% i 1997 (92% i 1996). Dette er
høyere enn det som var forventet for 1998. Høy konstruksjons- og
rørleggingsaktivitet bidro til at etterspørselen holdt seg høy også i 2.
halvår. 

Etterspørsel knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende instal-
lasjoner samt feltutbygging og rørlegging utgjør en stadig økende
andel av etterspørselen. Disse aktivitetenes andel av etterspørselen
utgjorde i 1998 ca. 90% av den totale etterspørsel. Leterelatert
aktivitet utgjør en stadig mindre andel av den samlede  etterspørselen
etter forsyningsskip i Nordsjøen og var i 1998 på rundt 10 %.

De siste års gode markedsforhold har bidratt til et betydelig antall
nykontraheringer. I 1998 kom ca. 30 nye skip inn i markedet. Ved
utgangen av 1998 var det bestilt eller under bygging ca. 45 skip som
vil påvirke markedsforholdene i Nordsjøen fremover.

Brasil
Brasil vil fortsatt være ett av foregangslandene når det gjelder
oljeaktivitet på dype farvann. Nylig har Petrobras igangsatt olje-
produksjon på  1.853 meters havdyp, det dypeste i verden.

Ca. 20% av Farstads fraktinntekter kom i 1998 fra skip som arbeider
i Brasil. Far Centurion, Far Crusader, Far Sailor, Far Sea - alle AHTS
- har sammen med Far Sleipner (PSV) vært på kontrakt til Petrobras
hele året. Etter en omfattende ombygging i Kroatia gikk Lochnagar i
august inn på en 8 års kontrakt med DSND (Søndenfjeldske).  Skipet
skal benyttes av Petrobras for legging av fleksible oljerørledninger.

Australia og  Sydøst-Asia
I 1998 kom i underkant av 15% av Farstads fraktinntekter fra denne
regionen. Farstad Shipping og P&O, Australia etablerte på slutten av
1997 selskapet IOS på 50/50 basis. Ved utgangen av 1998 besto IOS-
flåten av to PSV og åtte AHTS, hvorav en 1998-bygget AHTS er
innbefraktet på en 5 års bareboat avtale. Åtte av skipene befinner seg
i Østen/Australia, ett i Brasil og ett i Nordsjøen. 

Skip i Asia-/Stillehavsregionen blir drevet av P&O Maritime
Services, Australia, mens skip i Atlanterhavs-/Nordsjøregionen blir
drevet av Farstad Shipping.  
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Ålesund,  3. mars 1999             
I styret for Farstad Shipping ASA

Per Erik Dalen

Sverre A. Farstad Per Norvald Sperre
Formann

Bjarne Sælensminde

Sigmund Borgundvåg

Bjørn Havnes

UTSIKTENE FREMOVER
Historisk er det en klar sammenheng mellom oljesel-
skapenes inntjening og selskapenes lete- og invester-
ingsaktivitet. Redusert inntjening, som følge av lav olje-
pris, har medført kutt i oljeselskapenes letebudsjetter
for 1999. På grunn av den lave andelen som leterelatert
aktivitet utgjør av den samlede etterspørselen i Nord-
sjøen, vil en reduksjon i oljeselskapenes leteaktivitet
ikke ha den samme negative innvirkning på etter-
spørselen etter supplyskip i Nordsjøen som i andre
markeder. 

Markedsbalansen vil i 1999 bli sterkt påvirket av de
mange nybygg som har kommet/kommer ut i mar-
kedet. I tillegg har den lave oljeprisen som konsekvens
at oljeselskapene kutter ned på sin leteaktivitet. Dette
vil gi en lavere aktivitet i viktige markeder utenfor
Nordsjøen enn det som tidligere var forventet.
Markedene i Brasil, Østen, Australia og Vest-Afrika kan
derfor ikke forventes å øke sin etterspørsel etter
supplyskip i tiden som kommer.  Utnyttelsesgraden i
Nordsjøen vil derfor gå ned i tiden som kommer, noe
som vil ha en negativ effekt på ratenivået.

En vesentlig del av Farstad-flåten var ved inngangen til
1999 kontraktsmessig dekket opp gjennom inngåtte
befraktningsavtaler, beregnet til ca. 80%. For år 2000 er
kontraktsdekningen beregnet til ca. 65%, basert på
dagens kontrakter.

SKIPSFARTSBESKATNINGEN 
I 1996 vedtok Stortinget en ny skipsfartsbeskatning for
norske rederier. Det nye skattesystemet, som bygger på
en uttaksmodell, ga norske rederier rammebetingelser
som ble vurdert som tilfredsstillende i forhold til
rammebetingelsene i mange av de land som norsk
skipsfart konkurrerer med. Styret i Farstad Shipping
besluttet å omorganisere virksomheten for tilpasning til
det nye skattesystemet, hvilket ble gjennomført i løpet
av 1997. Systemet har etter vår vurdering fungert i
henhold til intensjonene.

REFUSJONSORDNINGEN 
FOR SJØFOLK
Ordningen ble innført i 1993 og hadde til hensikt å
styrke konkurranseevnen til den NOR-registrerte flåten
og øke antall norske sjøfolk ved rekruttering av ung-
dom. Resultatet er blitt 2.200 flere norske sjøfolk.
Rekrutteringsarbeidet gir resultater i form av økt
søkning til maritim utdanning, den beste på 25 år. Alle
kvalifiserte søkere har fått lærlingeplasser. Farstad
Shipping har de siste årene hatt et rekrutterings-
program med en årlig kostnadsramme på ca. 5 mill.
kroner, tilsvarende ca. 50% av årlig mottatt refusjon. 

Dessverre har en ved nesten alle budsjettbehandlinger i
Stortinget siden ordningen ble innført, klart å så tvil om
stabiliteten i næringens rammevilkår. Senest i 1998 ble
refusjonsordningen redusert fra 20% til 12%.

Det er viktig for en kapitalintensiv næring som skips-
fart å ha forutsigbarhet i rammebetingelsene. Dette
gjelder både for refusjonsordningen og skipsfarts-
beskatningen.

S T Y R E T S

B E R E T N I N G
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MORSELSKAPET FARSTAD SHIPPING ASA  (NOK 1000) KONSERN

R E S U L T A T R E G N S K A P

Driftsinntekter:
Fraktinntekter
Andre inntekter
Gevinst ved salg av anleggsmidler

Sum driftsinntekter

Driftskostnader:
Mannskapskostnader skip
Andre driftskostnader skip
Administrasjon

Sum driftskostnader

Resultat før avskrivninger

Avskrivninger

Driftsresultat

Finansposter:
Finansinntekter
Finanskostnader

Resultat av finansposter

Resultat før skatt

Skatt 

Årets resultat

Som foreslås disponert slik:

Overført til reservefond
Overført fra tilbakeføringsfond
Overført til disposisjonsfond
Avsatt til utbytte

Resultat pr. aksje (NOK)

1998

-
28.250

315.910

344.160

-
4

(34.974)

(34.970)

309.190

(1.989)

307.201

16.878
(405)

16.473 

323.674

-

323.674

-
-

278.345
45.329

323.674

7,14

1998

703.052
3.648

62.005

768.705

(184.671)
(122.528)

(40.430)

(347.629)

421.076

(118.893)

302.183

16.306
(76.181)

(59.875)

242.308 

(1.844)

240.464

5,30

1997

597.376
907

75.117

673.400

(142.920)
(99.644)
(32.389)

(274.953)

398.447

(124.470)

273.977

22.076
(55.634)

(33.558)

240.419 

102.361

342.780

5,30

1996

456.615
2.218

203

459.036

(121.256)
(93.138)
(28.099)

(242.493)

216.543

(120.137)

96.406

17.123
(54.976)

(37.853)

58.553 

(16.599)

41.954

1,30

1997

444.857
5.543

715.491

1.165.891

(109.181)
(76.564)
(32.417)

(218.162)

947.729

(92.927)

854.802

17.986
(50.193)

(32.207) 

822.595

101.693

924.288

120.750
-

758.209
45.329

924.288

18,15

N O T E

1

17

16

7

18

3
3

10

2

12

12

13



B A L A N S E

1997

116.911
11.171
27.991
44.261

200.334

1.042.136
878.652

892
-

7.879
-

14.434
242.563  

2.186.556

2.386.890

1998

62.516
21.257
39.003

9.326

132.102

1.473.586
207.156

1.425
-

6.303
-
-

1.710  

1.690.180

1.822.282

1998

112.175
21.257

119.189
28.817

281.438

650
-

675
-

6.303
206.430

42.591
1.830.998

2.087.647

2.369.085

1997

156.414
11.171
58.149
33.561

259.295

425
-

275
-

7.879
114.610

36.589
1.549.407  

1.709.185

1.968.480

1996

187.196
10.318
52.740
23.395

273.649

200
-
-

359
9.455

39.432
-

1.270.321  

1.319.767

1.593.416

FARSTAD SHIPPING ASA  (NOK 1000) KONSERN   

EIENDELER

Omløpsmidler:
Bankinnskudd
Andre kapitalplasseringer
Kundefordringer fraktinntekter
Andre kortsiktige fordringer

Sum omløpsmidler

Anleggsmidler:
Aksjer
Fordring konsernselskap
Andre langsiktige fordringer 
Kursreguleringsfond 
Goodwill 
Kontrakter nybygg
Periodisert dokking/ vedlikehold
Skip m.v.

Sum anleggsmidler

Sum eiendeler

MORSELSKAPET 

N O T E

5
6
4 
4

6
6

7
11

7

7

2
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B A L A N S E

MORSELSKAPET FARSTAD SHIPPING ASA  (NOK 1000) KONSERN

1997

14.463
60.989
45.329

120.781

1.411
708.606

-

710.017

45.329
211.509

1.299.254

1.556.092

2.386.890

719.063
125

1998

8.154
63.423
45.329

116.906

2.068
-
-

2.068

45.329
198.396

1.459.583

1.703.308

1.822.282

0
865.887

1998

37.374
50.355
45.329

133.058

2.068
1.061.843

-

1.063.911

45.329
216.705
910.082

1.172.116

2.369.085

1.078.809
246.629

1997

25.347
43.582
45.329

114.258

1.411
875.937

-

877.348

45.329
217.544
714.001

976.874

1.968.480

886.793
171.244

1996

23.146
42.813

-

65.959

649
710.788
102.502

813.939

79.326
90.988

543.204

713.518

1.593.416

727.620
96.557

GJELD OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Avsatt aksjeutbytte

Sum kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld:
Annen langsiktig gjeld
Rentebærende pantegjeld
Utsatt skatt

Sum langsiktig gjeld

Egenkapital:
Aksjekapital (45.329.370 stk a kr. 1,00)

Reservefond
Disposisjonsfond

Sum egenkapital

Sum gjeld og egenkapital

Pantestillelser
Garantiansvar 

N O T E

8

12
13
10

9
9

15
15

15



1998

323.674
-

(315.910)
1.989

-
(11.012)

(6.310)

657
-

37.369

30.457

571.740
(956)

-
(431.725)
671.638

(400)

810.297

-
(708.606)
(131.128)

(45.329)
-

(885.063)

(44.309)

128.082

83.773

1998

242.308
(348)

(62.005)
118.893

24.069
(61.040)
12.027

657
10.145

9.330

294.036

120.139
(578.136)

-
(225)

-
(400)

(458.622)

331.506
(155.744)

-
(45.329)

-

130.433

(34.153)

167.585

133.432

1997

240.419
(109)

(75.117)
124.470

16.796
(5.409)
2.201

404
3.394

(14.226)

292.823

127.415
(578.886)

-
-
-

(500)

(451.971)

326.446
(163.230)

-
-

(33.997)

129.219

(29.929)

197.514

167.585

1997

822.595
-

(715.491)
92.927
11.528
24.677

(10.360)

404
1.726

(46.432)

181.574

1.582.975
(276.220)

207.030
(1.040.145)

(870.198)
-

(396.558)

343.753
(160.291)

-
-

(33.997)

149.465

(65.519)

193.601

128.082

1996

58.553
(306)
(203)

120.137
-

2.025
7.238

465
1.299

(1.800)

187.408

1.451
(450.135)

-
-
-

(100)

(448.784)

387.543
(132.792)

-
-

(33.997)

220.754

(40.622)

238.136

197.514

KONTANTSTRØM FRA
OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Kostnadsført aktivert dokking
Endringer i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Forskjell kostnadsført pensjon/utbetalinger
i pensjonsordninger
Urealisert valutakursendring gjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

KONTANTSTRØM FRA
INVESTERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Investert i varige driftsmidler/
kontrakter nybygg
Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer
Endring langsiktige utlån
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

KONTANTSTRØM FRA
FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Opptak av ny langsiktig gjeld
Nedbetaling av langsiktig gjeld
Overført til datterselskap resultat 1997
Utbetaling av utbytte
Tilbakebetaling av aksjekapital

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i likvider i perioden

Beholdning av likvider ved periodens begynnelse

Beholdning av likvider ved periodens slutt

FARSTAD SHIPPING ASA  (NOK 1000 ) KONSERN   MORSELSKAPET 

K O N T A N T S T R Ø M O P P S T I L L I N G

A

B

C

A  +  B  +  C

16



KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Farstad Shipping ASA og datterselskap spesifisert i note 6.
I konsernets regnskap er alle interne balanser, transaksjoner og resultat oppstått mellom selskapene,
eliminert. Kostpris på aksjer i datterselskap er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på overtagelses-
eller etableringstidspunktet. Ved konsernelimineringene er  kjøpsverdimetoden benyttet.

Resultatregnskapet for utenlandsk datterselskap er omregnet til NOK til gjennomsnittskurser for året.
Balanseposter er omregnet etter kurs på tidspunkt for årsavslutning.

ANDEL I ANSVARLIG SELSKAP (ANS)
Andel i dette selskap, se note 2, er ført etter prinsippene om proporsjonal konsolidering (bruttometoden).
Dette innebærer at Farstads andel i selskapets eiendeler, gjeld og resultatelementer er tatt med i Farstad
Shippings regnskap under de respektive poster. Balanseposter og resultatposter direkte mellom selskapet og
Farstad Shipping er eliminert i forhold til den eierandel Farstad Shipping har i selskapet. 

SALG AV SKIP
Gevinst ved salg av skip er ført som driftsinntekter, da salg av skip ansees å være en del av selskapets
ordinære virksomhet.

AVSKRIVNINGER SKIP
Skip og andel av skip i ANS er inkludert i konsernbalansen til kostpris med fradrag av årets og tidligere års
ordinære avskrivninger. Skipenes kostpris eller andel i ANS er avskrevet lineært med utgangspunkt i 25 års
økonomisk levetid fra skipet var nytt. Dette prinsipp ble endret f.o.m. 1998. Tidligere var avskrivningen
basert på 20 års økonomisk levetid fra overtakelsestidspunktet. Effekten av denne endring utgjør i 1998 for
konsernet en reduksjon i avskrivninger på ca. NOK 30 mill i forhold til gammelt prinsipp. Mindre
investeringer, ombygginger og certepartiavhengige investeringer avskrives normalt lineært på 5 år, med
mindre andre forhold og/eller certepartiperiode tilsier lengre avskrivningstid.

GOODWILL
I tilknytning til kjøpet av disponentselskapene Sverre Farstad & Co. A/S og Farstad UK Ltd. i 1993 ble det i
regnskapet etablert en goodwill på NOK 15,8 mill. Denne avskrives etter en sats på 10%, da oppkjøpet
forventes å ha verdi for selskapet i en periode på minst 10 år.

KONTRAKTER NYBYGG
Betalte verkstedsterminer for nybygg føres som anleggsmidler etter hvert som betalingene finner sted.
Investeringer som ikke inngår i byggekontrakten, inspeksjonskostnader og eventuelt andre relaterte
kostnader og rabatter i byggeperioden, aktiveres. For øvrig vises til note 11.

PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelser overfor 234 ansatte på land og sjø gjennom to kollektive
pensjonsordninger. Selskapet har  individuelle avtaler med 5 personer hvor selskapet dekker pensjons-
forpliktelsen gjennom årlige premieinnbetalinger. Disse tilskuddene kostnadsføres som pensjonskostnad
etter hvert som de påløper.

R E G N S K A P S P R I N S I P P E R
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Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser knyttet til
de kollektive ordningene.  Den beregnede forpliktelse for de ansatte på land er ført opp som gjeld i
balansen.  Årets endring i netto pensjonsforpliktelse føres som pensjonskostnad i regnskapet. Når det
gjelder forpliktelsene overfor sjøfolkene, viser beregninger en overfinansiering. Denne er ikke aktivert i
balansen.  For øvrig vises til note 12.

PANTEGJELD
Skipenes pantegjeld, også første års avdrag på gjelden, er ført som langsiktig gjeld. Avdragsplan for gjelden
er vist i note 13.

VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
Periodisk vedlikehold balanseføres og kostnadsføres over perioden frem til neste periodiske
vedlikehold/dokking, normalt hver 30 måned. Ved levering av nybygg balanseføres en andel av kostpris
som periodisk vedlikehold. Ved salg av skip kostnadsføres skipets aktiverte vedlikeholdskostnader direkte
som en reduksjon av salgsgevinsten.

VALUTA
Resultatposter er ført i de enkelte regnskap etter transaksjonstidspunktets kurs eller terminkurs der hvor
postene er kurssikret.  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld er ført til valutakurser pr. 31.12.98. Langsiktig gjeld
er ført til den høyeste kurs av låneopptakskurs og årsavslutningskurs.  Økning i langsiktig gjeld som følge av
endring i valutakurser er utgiftsført. 

SKATTEKOSTNAD VED NY REDERIBESKATNING
Det ble i 1996 innført en ny rederibeskatning i Norge. Prinsippene i den nye ordningen tilsier at det ikke
betales inntektsskatt på driften så lenge et selskap forblir innenfor ordningen. Beskatning skjer dersom det
utdeles midler fra selskaper innenfor ordningen, og ved uttredelse av ordningen. Selskapet har i 1997 trådt
inn i ordningen med hele sin flåte. Innenfor ordningen ilegges selskapet en tonnasjeskatt og denne
klassifiseres som en driftskostnad. For Farstad Shipping er denne ubetydelig.

Selskaper innenfor ordningen kan kun eie skip og/eller skipseiende selskaper. Operasjon og drift av
skipene må leies inn fra selskaper utenfor ordningen og til markedsbetingelser. Dette er skattepliktig inntekt
for det mottakende selskap.

Nåverdien av utsatt skatt knyttet til de positive, midlertidige forskjeller som er overført til selskaper innenfor
det nye skattesystemet, er vurdert som uvesentlig, da selskapet ikke forventer at den skattepliktige inntekt,
som disse midlertidige forskjeller representer, vil komme til beskatning i overskuelig fremtid. Vurderingen er
basert på selskapets utbyttepolitikk, likviditetsreservene og den frie beskattede egenkapital i den del av
konsernet som vil ligge utenfor det nye skattesystemet. Ikke minst er vurdering basert på selskapets
intensjon om at tilpasningen skal være langsiktig og at rederiet skal opprettholde sine aktiviteter.

I skattekostnad inngår beregnet, betalbar skatt til utlandet. For øvrig vises til note 10.

KONTANSTRØMOPPSTILLING
Ved presentasjon av kontantstrømoppstillingen benytter selskapet den såkalte indirekte modellen.
Inkludert i oppstillingens linje for likvider er bankinnskudd og andre pengeplasseringer. Som nevnt i note
15 er det knyttet heftelser til en del av dette beløpet.

R E G N S K A P S P R I N S I P P E R
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GEVINST VED SALG AV ANLEGGSMIDLER
Balanseført

Skip mv. Salgspris Bokført verdi period. vedl. Gevinst

Salg av 5 skip til Farstad Supply 571.334 241.026 14.435 315.873
Andre anleggsmidler 270 233 - 37

Sum salgsgevinst morselskap 315.910

Far Minara   (50% andel) 46.036 13.754 385 31.897
Far Sea         (50% andel) 73.714 42.464 1.240 30.010
Andre anleggsmidler 119 58 - 61
Konserneliminering av internt salg av skip (315.873)

Sum salgsgevinst konsern 62.005

Ved tilpassing til de nye reglene for beskatning av rederiselskaper har skip blitt solgt til datterselskap innenfor ordningen til 
markedspris.  De siste 5 skip ble overført pr. 01.01.98. 

FINANSPOSTER

ANDELER I  ANSVARLIGE SELSKAPER

NOTE

3
NOTE

3

NOTE

2
NOTE

2

NOTE

1
NOTE

1

Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1997 1998 1998 1997
Finansinntekter

7.083 3.670 Renteinntekter bank og plasseringer 7.905 9.070
502 516 Mottatt aksjeutbytte 516 502
296 11.717 Renteinntekter datterselskaper - -

9.426 476 Realisert kursgevinst valuta 7.382 11.923
679 499 Andre finansinntekter 503 581

17.986 16.878 Sum finansinntekter 16.306 22.076

Finanskostnader 
38.466 - Pantegjeldsrenter 57.972 41.369

1.781 21 Andre finanskostnader 970 2.199
8.220 384 Realisert kurstap valuta 7.094 8.672
1.726 - Urealisert kurstap valuta 10.145 3.394

50.193 405 Sum finanskostnader 76.181 55.634

Farstad Shipping sin 50% deltagelse i P/R International Offshore Services ANS inngår i konsernet med følgende tall:

Resultat Skatt Resultat Omløps- Skip og Kortsiktig Langsiktig
før skatt midler period. vedl. gjeld pantegjeld

22.722 (1.696) 21.026 42.806 332.169 12.260 211.774

N O T E R ( N O K  1 0 0 0 )

19

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGERNOTE

4
NOTE

4 Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1997 1998 1998 1997

786 537 Bunkers og smøreoljebeholdninger 3.022 4.164
1.280 1.167 Lån til ansatte 1.167 1.290
1.389 1.212 Forskuddsbetalte kostnader 5.065 3.682

30.139 177 Fordring på konsernselskap - -
10.667 6.234 Andre fordringer og opptjente inntekter 19.563 24.425
44.261 9.327 28.817 33.561

Alle fordringer er bokført til pålydende og vurdert som sikre. 
En har ikke funnet det nødvendig å foreta avsetninger for dekning av eventuelle tap på krav.



NOTE

6
NOTE

6

NOTE

7
NOTE

7
SKIP OG ANDRE DRIFTSMIDLER  (KONSERN)

Anskaffelses- Årets Årets Akkumulert Bokført verdi Årets ordinære 
kost pr. 1.1. tilgang avgang avskrivning pr. 31.12 avskrivninger 

Goodwill(10%) 15.809 0 0 9.506 6.303 1.576
Kontrakter nybygg(0%) 114.610 321.566 229.746 0 206.430 0
Biler (20-25%) 1.958 1.298 673 1.220 1.363 722
Andre driftsmidler (2-25%) 7.943 991 67 2.877 5.992 609
Direkte eide skip 1.968.511 373.740 192.061 651.094 1.499.095 90.444
Andel skip i ANS 214.602 175.624 0 65.679 324.548 25.542
Sum skip m.v. 2.193.014 551.653 192.801 720.869 1.830.998 117.317
Sum driftsmidler             2.323.433 873.219 422.547 730.375 2.043.731 118.893

Kontrakt på et skip ved byggeverksted medfører at betalte kontraktsterminer inngår i årets tilgang under kontrakter. 
Ved ferdigstillelse vil verdien inngå som årets avgang under kontrakter og skipets kostpris blir med i årets tilgang under skip.
Salg av skip til ANS medfører at skipet inngår i årets avgang på direkte eide skip og vår andel inngår som tilgang på andel 
i ANS 

I tabellen nedenfor er investeringen bare medtatt som kontrakt for ikke å vise kjøpet dobbelt og salg av skip til ANS er kun 
medtatt andel som går ut av konsernet.

INVESTERING I OG SALG AV DRIFTSMIDLER (SALGSSUM) DE SISTE 5 ÅR: (NOK mil l . )

1998 1997 1996 1995 1994 
Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg

Biler 1,3 0,4 0,9 0,5 1,4 1,4 0,3 0,2 1,1 0,5
Goodwill - - - - - - - - 0,1 -
Andre driftsmidler 1,0 - 1,8 - 1,3 0,1 0,3 0,1 4,3 0,4
Skip - direkte eide 144,0 118,5 54,1 127,7 33,5 - 8,9 64,4 0,7 47,9
Skip - andeler i K/S, ANS 79,6 - 214,6 - - - 138,7 - 268,8 0,3
Kontrakter skip 321,6 - 281,2 - 132,4 - 142,5 - 20,0 -
Sum for konsernet 547,5 118,9 552,6 128,2 168,6 1,5 290,7 64,7 295,0 49,1

N O T E R ( N O K  1 0 0 0 )

AKSJER I  DATTERSELSKAPER OG ANDRE AKSJER

Aksjekapital Antall  Eier- Pålydende   Bokført
Selskap Grunnfondskapital aksjer andel i % verdi verdi 
Omløpsaksjer og grunnfondsbevis:
Sparebanken Møre 552.615 84.600 1,53 8.460 11.389
Kreditbanken ASA 163.520 84.200 1,03 1.684 2.315
Ulstein Holding ASA 216.620 6.300 0,03 63 504
Solstad Offshore ASA 71.588 10.000 0,03 20 281
Sum omløpsaksjer og grunnfondsbevis 14.489
Anleggsaksjer:
Farstad Shipping Ltd. GBP 5.000 5000 100 63 1.691
Farstad Supply AS 1.471.245 1.471.245 100 1.471.245 1.471.245
Sum aksjer i datterselskaper: 1.471.308 1.472.936
Andre anleggsaksjer 650 650
Sum anleggsaksjer 1.471.958 1.473.586
Aksjer eid av Farstad Supply AS:
Farstad International AS 50 50 100 50 50

Morselskapets fordring på Farstad Supply, NOK 207.156, oppstod i hovedsak ved Farstad Shippings salg av skip 
til det nye skipseiende selskap innenfor ordningen for rederibeskatning. Fordringen renteberegnes til markedsrente.
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BANKINNSKUDD

Skyldig skattetrekk for ansatte er bundne midler, som er avsatt på egen konto og inngår i bankinnskudd med
NOK 4.555.  Se forøvrig note 15 vedrørende pantestillelser av bankinnskudd. 
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ANNEN KORTSIKTIG GJELD

SKATTEMESSIGE FORHOLD

NOTE
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Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1997 1998 1998 1997 

14.815 18.004 Skattetrekk, feriepenger, fridager, mva., m.v. 18.015 14.815
5.071 - Utsatt inntektsføring av opsjonspremier - 5.071

- - Beregnet, betalbar skatt 1.644 171
5.191 4.455 Påløpne kostnader 6.914 7.550

10.457 - Påløpne, ikke forfalte pantegjeldsrenter 16.966 10.856
25.321 40.786 Gjeld til konsernselskap - -

134 178 Annen kortsiktig gjeld 6.816 5.119
60.989 63.423 50.355 43.582

UTVIKLING I  SELSKAPETS AKSJEKAPITAL,
RESERVEFOND OG DISPOSISJONSFOND (MORSELSKAP)

Tidspunkt Farstad Shipping ASA Antall aksjer Aksjekapital Reservefond Disposisjonsfond

01.01.98 45.329.370 45.329 211.509 1.299.254

01.01.98 Overført resultat 1997 til Farstad Supply (13.113) (118.016)
31.12.98 Fra årets overskudd 278.345

Antall / saldo morselskap 45.329.370 45.329 198.396 1.459.583

N O T E R ( N O K  1 0 0 0 )

Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern

1997 1998 1998 1997
Beregning av skattepliktig resultat :

822.595 323.674 Regnskapsmessig resultat før skatter
1.750 1.458 Permanente forskjeller

(686.612) (315.873) Gevinst skip, konsernintern overføring
(131.128) - Resultat skipsdrift overført selskap innenfor den

nye rederibeskatningsordningen

Endringer i midlertidige forskjeller knyttet til:
404 657 Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

347.445 1.571 Anleggsmidler / langsiktig gjeld
124.985 - Inntektsført fra gevinst- og tapskonto

(470.961) - Tilbakeført midlertidige forskjeller ved overgang
til skipsfartsbeskatningen

(8.478) (11.487) Reversert fra korreksjonsinntekt

0 0 Skattepliktig resultat

Beregning av utsatt skatt. Spesifikasjon av forskjeller:
(1.410) (2.068) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld (2.068) (1.410)
8.028 6.457 Anleggsmidler 6.457 8.028

(1.072) (1.587) Ubenyttet godtgjørelse (1.587) (1.072)
(13.659) (13.659) Fremførbart underskudd (13.659) (13.659)
(19.423) (7.935) Korreksjonsinntekt (7.935) (19.423)

(27.536) (18.792) Beregningsgrunnlag for utsatt skatt (18.792) (27.536)

0 0 Utsatt skatt 0 0

Spesifikasjon av skatter i resultatregnskapet:
- - Betalbare skatter  til utlandet 1.844 141     

(101.693) - Årets endring i utsatt skatt - (102.502)

(101.693) 0 Sum skattekostnad 1.844 (102.361)
Fastsatt RISK-beløp pr. 01.01.98 er kr. -1,00 pr. aksje.  RISK-beløpet pr. 01.01.99 er foreløpig beregnet til kr. -1,00 pr. aksje.
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PENSJONER 

NOTE

13
NOTE

13

Selskapets pensjonsordninger behandles regnskapsmessig i henhold til standard for pensjonskostnader. 
Se nærmere omtale under regnskapsprinsipper side 17.

Selskapets netto pensjonsforpliktelse kan spesifiseres som følger og er klassifisert i balansen under annen langsiktig 
gjeld:

31.12.98 31.12.97
Opptjente forsikrede pensjonsrettigheter 8.915 6.811
Opptjente ikke forsikrede pensjonsrettigheter 104 447
Pensjonsmidler (verdsatt til virkelig verdi) (6.309) (5.421)
Beregnet arbeidsgiveravgift 241 125
Beregningstekniske korreksjoner (883) (551)

Netto pensjonsforpliktelse  1)                                         2.068 1.411

Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn ved beregningene:

Diskonteringsrente 7,0% 7,0%
Forventet avkastning på pensjonsmidler 8,0% 8,0%
Årlig forventet lønnsvekst og G-regulering 3,3% 3,3%
Regulering av pensjon under utbetaling 2,5% 2,5%

Netto pensjonskostnader  fremkommer på følgende måte:

Pensjonsutbetaling over driften 55 107
Pensjonskostnader tilskuddsordninger 1.239 1.541
Pensjonskostnader sjøfolk over driften 1) 1.453 1.285
Endring i netto pensjonsforpliktelse 658 614
Netto pensjonskostnader 3.405 3.547

1) Aktuarmessige beregninger for sjøfolkene viser at ordningen er overfinansiert med NOK 2.967.  
Selskapet har valgt å ikke føre opp denne overfinansieringen i balansen.

RENTEBÆRENDE GJELD

Netto rentebærende g je ld pr .  31.12: 1998 1997
Rentebærende gjeld 1.061.843 875.937
Rentebærende omløpsmidler (141.241) (176.458)
Netto rentebærende gjeld 920.602 699.479

1999 2000 2001 2002 2003
Avdragsplan for gjelden*) 174.900 187.300 175.100 175.100 162.600

*) inklusiv beregnede avdrag knyttet til forventet økning i gjeld til finansiering av skip under bygging.

Den rentebærende pantegjelden er i sin helhet knyttet til finansiering av skipene. Av den samlede gjeld pr. 31.12.98
er 66% i USD, mens den resterende del er i NOK. To nybygg levert i januar og mars 1999 vil bli finansiert i GBP. All
gjeld i NOK har flytende rente, mens det pr. 31.12.98 er inngått fastrenteavtaler på inntil 5 år for USD 41,7 mill..
Renten fastsettes som markedsrenten (NIBOR/LIBOR) med tillegg av fast margin til bankene. Marginen varierer noe
fra lån til lån. Renten er i det siste blitt fornyet for korte perioder fra 1 til 3 måneder.

Pantegjelden knyttet til det enkelte skip fremgår av flåteoversikten på side 47. I forbindelse med levering av 5 nybygg
i løpet av 1999 og 2000 vil pantegjelden øke med NOK 960 mill.

N O T E R ( N O K  1 0 0 0 )

KONTRAKTER NYBYGG/STØRRE OMBYGGINGER

Selskapet har 5 skip i ordre med levering henholdsvis januar 1999, mars 1999, mai 1999, juli 1999 og februar
2000.  Samlet investeringsomfang er ca. NOK 1.200.000, hvorav NOK 206.430 er aktivert som anleggsmidler
pr. 31.12.98 for innbetalte kontraktsterminer til verksteder, tilsyn og rederileveranser. Det planlegges en
langsiktig finansiering i størrelsesorden 70-80% av investeringen.
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NOTE

14
NOTE

14
FINANSIELLE INSTRUMENTER UTENOM BALANSEN
Til kurssikring av utestående fordringer og fremtidige inntekter i utenlandsk valuta hadde selskapet pr. 31.12.98 
følgende terminkontrakter:

a) Terminer på salg av totalt GBP 33,3 mill. med forfall fra januar 1999 til mai 2003.
Innløsningskurs varierer mellom NOK 11,50 og 13,10.

b) Terminer på salg av totalt USD 2,0 mill. med forfall fra juni 2000 og desember 2000.
Innløsningskurs  NOK 8,17.

Til kurssikring av planlagt finansiering av nybygg i USD har selskapet pr. 31.12.98 inngått terminkontrakter på kjøp 
av USD 18,0 mill. med forfall 25.02.00 til snittkurs 7,75. I 1999 er denne post økt med USD 11,0 mill. til samme kurs.

PANTESTILLELSER OG GARANTIANSVARNOTE

15
NOTE

15

NOTE

16
NOTE

16

NOTE

17
NOTE

17

NÆRSTÅENDE PARTER 

Tyrholm & Farstad AS, Ålesund, selskapets største aksjonær, blir definert som nærstående part.  
Selskapet inngikk 01.01.93 en femårig leieavtale med Tyrholm & Farstad AS på lokaler og bruk av EDB/felles-
tjenester ved hovedkontoret i Ålesund til en årlig kostnad på NOK 3.680.  Husleieavtalen ble 01.01.98 forlenget
med ytterligere 5 år og fellestjenesteavtalen ble reforhandlet 01.03.99 for 3 år.  Selskapet har ingen fordring eller
gjeld til Tyrholm & Farstad AS pr. 31.12.98.

OFFENTLIGE TILSKUDD

Farstad Shipping ASA Morselskap Konsern 

Pantestillelser: 
Av selskapets gjeld og påløpne renter er sikret ved pant 0 1.078.809

Til sikkerhet for denne gjeld stilles:
Bankinnskudd - 7.460
Kundefordringer fraktinntekter - 113.656
Skip, bokførte verdier - 1.823.643

0 1.944.759

I tillegg har selskapet stillet fremtidige fraktinntekter, og eventuelle forsikringsutbetalinger som sikkerhet for gjelden.

Garantiansvar :
Garantiansvar som ikke er medtatt som gjeld i balansen 865.887 246.629

Pantegjeld er overført fra Farstad Shipping til Farstad Supply som et ledd i tilpasningen til de nye regler for
rederibeskatning. Farstad Shipping står som garantist for denne gjelden som pr.31.12.98 utgjør NOK 865.887.

N O T E R ( N O K  1 0 0 0 )

Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1997 1998 1998 1997

Statlig refusjonsordning for å sikre 
12.371 10.589 sysselsettingen av norske sjøfolk 10.589 12.525

Refusjonsordning for vikar- og praksis- 
51 534 plasser for sjøfolk under utdanning 534 51

12.422 11.123 Offentlige tilskudd til reduksjon av mannskapskostn. 11.123 12.576
Kontraheringstilskudd for ombygging av skip

201 - (reduksjon av aktivert verdi) - 201

12.623 11.123 Sum offentlige tilskudd 11.123 12.777
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REVISJONSBERETNING 1998

TIL GENERALFORSAMLINGEN I FARSTAD SHIPPING ASA

Vi har revidert årsoppgjøret for Farstad Shipping ASA for 1998 som viser et årsoverskudd på kr 323.674.036,- for mor-
selskapet og et årsoverskudd på kr 240.464.000,- for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultat-
regnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets styre og administrerende
direktør.

Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets anliggender for øvrig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjons-
handlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har
kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskaps-
prinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret.
I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formuesforvaltning og interne kontroll.

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet tilfredsstiller de krav aksjeloven stiller.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for
selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31.12.98 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overens-
stemmelse med god regnskapsskikk.

Ålesund, den 4. mars 1999
ERNST & YOUNG AS

Odd Jarle Døving
Statsautorisert revisor

NOTE

18
NOTE

18

N O T E R ( N O K  1 0 0 0 )
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FORDELING PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDE

Frakt- Drifts- Driftsresultat I Avskrivninger Driftsresultat II Bokført
inntekter kostnader (EBDIT) (EBIT) verdi skip 

AHTS 421.587 186.942 234.645 65.627 169.018 1.099.431
PSV 281.465 160.687 120.778 50.359 70.419 766.804
Totalt skip 703.052 347.629 355.423 115.986 239.437 1.866.235
Norsk sektor 159.163 75.149 84.014 30.430 53.584 458.105
Britisk sektor 293.478 133.627 159.851 37.301 122.550 658.041
Brasil 154.037 87.123 66.914 26.469 40.445 476.429
Østen/Australia 96.374 51.730 44.644 21.787 22.857 273.660
Totalt sektor            703.052 347.629 355.423 115.986 239.437 1.866.235

Driftsresultatet (EBIT) for Farstad Shipping er NOK 302.183.  Differansen på NOK 62.746 fordeler seg på: Andre inntekter med NOK
3.648, Salg anleggsmidler med NOK 62.005, Andre avskrivninger med NOK 2.907.

Noen av skipene har i 1998 hatt aktivitet på forskjellige sektorer. Ved fordelingen av kostnader/inntekter på geografiske sektorer er
forsøkt hensyntatt faktisk inntjening, mens skipenes driftskostnader er fordelt pro rata.  Avskrivninger er fordelt etter samme prinsipp
som øvrige kostnader. Da administrasjonskostnadene relaterer seg til foretakets samlede virksomhet, er disse fordelt med lik belastning
pr. skip.

Skipenes bokførte verdier er fordelt på geografisk sektor i forhold til hvor skipet befant seg ved årskiftet 1998/1999.  Bokførte verdier pr.
31.12.98 er benyttet og inkluderer det enkelte skips avsetning til periodisert vedlikehold i balansen pr. 31.12.98.



A N A L Y T I S K  I N F O R M A S J O N

1995 1996 1997 1998 E-99

AHTS PSV AHTS PSV TOTALT AHTS PSV TOTALT

1995 1996 1997 1998 E-99

UTVIKLING I  FRAKTINNTEKTER

FRAKTINNTEKTER 1998 EBDIT 1998 
(i % av fraktinntekter 1998)

UTVIKLING EBDIT
(i % av fraktinntekter)

Norsk sektor Britisk sektor AHTS PSVBrasil
Østen/Australia Vest-Afrika

Norsk sektor Britisk sektor

Brasil Østen/Australia
1995 1996 1997 1998

%

% % %

100

80

60

40

20

0

%
100

80

60

40

20

0

70
60
50
40
30
20
10

0

70
60
50
40
30
20
10

0

60
50
40
30
20
10

0

VIRKSOMHETSOMRÅDER
Foreløpig Norsk Regnskapsstandard (oktober 1995) angir hvordan
inndeling av virksomhetsområder bør skje, og hvilke opplysninger
som bør gis om de enkelte virksomhetsområder.  Note 18 til
regnskapet viser hvordan Farstad Shipping har delt sin aktivitet inn
i virksomhetsområder. Fordelingen av kostnader, inntekter,
balanseverdier er beheftet med visse usikkerheter og gir isolert sett
ikke et godt nok grunnlag for vurdering av lønnsomheten innenfor
de enkelte virksomhetsområder. 

Ved vurdering av lønnsomheten må også følgende faktorer tas
hensyn til : 
• markedenes ulike behov og krav til tonnasje 
• skipenes ulike økonomiske levetid i de ulike marked
• alder på tonnasjen
• langsiktighet i kontraktsdekningen
• driftsrisiko
• skatteregler
• behovet for bruk av lokal samarbeidspartner
• ulik administrativ/markedsmessig oppfølging av enkelte skip

Nordsjøen
Av selskapets samlede fraktinntekter i 1998 kom 65% fra Nord-
sjømarkedet, hvorav britisk sektor stod for 36,5%. Norsk sektors

andel av inntektene er redusert de siste årene. I 1998 kom 51,5%
av AHTS inntektene fra Nordsjøen.  Tilsvarende tall for PSV var
84%. AHTS sin relative andel av inntekter og resultat i Nordsjøen
har vært økende de siste årene. Dette skyldes delvis økt antall skip
og delvis godt marked. Selskapets AHTS har hatt større mulighet til
å utnytte det gode markedet, da PSV i stor grad har gått på
langsiktige kontrakter. I tillegg har AHTS oppnådd et høyere
ratenivå enn PSV.

Brasil
Dette markedet bidro med 22% av Farstad Shippings samlede
inntekter i 1998, tilsvarende NOK 154 mill. AHTS stod for 75% av
dette. EBDIT i % av fraktinntektene er lavere enn for
Nordsjømarkedet. Dette skyldes det gode markedet i Nordsjøen i
1998.

Østen/Australia
Dette markedet bidro, gjennom IOS, med 13% av selskapets
samlede inntekter i 1998, tilsvarende NOK 96,4 mill. PSV stod for
kun 8% av dette, en andel som vil øke i 1999, som følge av at 2
PSV ble kjøpt inn i IOS i oktober 1998. Australia er det viktigste
markedet i denne regionen, og stod for 82% av inntektene fra
regionen. EBDIT i % av fraktinntektene er på nivå med
Brasilmarkedet.
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Beregnet VEK har steget med ca. 6% sammenlignet med beregnet
verdi pr. 31.12.97 og var ved utgangen av 1998 beregnet til NOK 2,2
mrd. Børsverdien på selskapet (børskurs multiplisert med antall
aksjer) har i samme periode falt med ca. 50% og var ved utgangen av
1998 ca. NOK 950 mill.

MARKEDSVERDIER SKIP
Skipenes markedsverdier er et gjennomsnitt av de anslag som er
innhentet fra 3 uavhengige norske skipsmeglere ved årskiftet 1998/
1999. En oversikt over verdianslagene for det enkelte skip fremgår av
flåteoversikten på side 47. Meglernes verdianslag forutsetter at
skipene er certepartifrie og umiddelbart tilgjengelige for salg. I de
tilfeller megleranslagene er angitt i USD, er valutakurs ved årskiftet
benyttet i beregningene. 

Utviklingen i skipenes verdier de siste årene er vist i figuren ovenfor,
representert ved to skip bygget i 1983 (Far Scotsman og Far
Crusader) og to skip bygget i 1991.  I 1998 har markedsverdiene i
gjennomsnitt falt med ca. 7% for Farstad-flåten.  

På grunn av markedsutsiktene er usikkerheten knyttet til megler-
anslagene større nå enn tidligere år.

VARIASJON I  MEGLERANSLAG
Meglerne har gitt sine verdianslag i intervall i form av høy/lav
vurdering. Dersom en tar gjennomsnittet av meglernes "høy"-verdier,
gir dette en markedsverdi på flåten på NOK 2.971 mill. (tilsvarende
VEK på NOK 50,22 pr. aksje), mens gjennomsnittet av "lav"-verdiene
gir en markedsverdi på flåten på NOK 2.834 mill. (tilsvarende VEK
på NOK 47,21 pr. aksje).

En endring på 10% i skipsverdiene innebærer en endring i VEK på
NOK 6,40 pr. aksje.

MER-/MINDREVERDIER
Beregningen av den verdijusterte egenkapital tar ikke hensyn til
eventuelle andre merverdier i selskapet enn de som fremkommer som
følge av forskjellen mellom skipenes markedsverdier og skipenes
bokførte verdier. Verdianslagene er gitt under forutsetning av at skip
kan selges enkeltvis. Det er ikke gjort justeringer for eventuelle mer-
/mindreverdier i inngåtte befraktningsavtaler. Ei heller er det gjort
endringer for eventuelle merverdier knyttet til skip under bygging.
Det er således ikke tatt hensyn til mer-/mindreverdier ved eventuelle
flåtesalg, eller salg av selskapet som "going concern".

"Goodwill" er i balansen ført opp med NOK 6,3 mill. knyttet til
kjøpet i begynnelsen av 1993 av de to driftsorganisasjonene Sverre
Farstad & Co A/S og Farstad Shipping Ltd. Det er ikke gjort noen
justering av denne i verdiberegningene.

Totalt Pr. aksje
(NOK mill.) (NOK)

Markedsverdi skip 2.902,7 64,04
Bokført verdi skip 1.866,2 41,16
Merverdi skip 1.036,5 22,88
Bokført egenkapital 1.172,1 25,86
VEK 2.208,6 48,72

VERDIJUSTERT EGENKAPITAL PR. 31.12.98

(VEK)

31.12.9830.06.9831.12.97

De siste årenes oppkjøp av hele selskaper har vist at kjøpere, dersom
de kan oppnå full kontroll over et selskap, kan være villig til å gi en
betydelig merpris utover hva de rene skipsverdier skulle tilsi. 

SKATT
Verdijustert egenkapital etter skatt er ikke beregnet.  Selskapet har
fra og med inntektsåret 1997 tilpasset seg de nye reglene for
rederibeskatning. Uansett ville selskapet ikke ha kommet i ordinær
skatteposisjon i Norge på mange år som følge av omfattende
investeringer i ny tonnasje. Overgangsordningene gjorde det imidler-
tid gunstig å tilpasse seg den nye ordningen fra og med 1997.
Selskapet ser på denne tilpasningen som et langsiktig tiltak.

Konsernets samlede skatteposisjon fremover vil være avhengig av
resultatene i de selskaper som står utenfor ordningen samt omfanget
av driften på Australsk sokkel.

For detaljer om selskapets skattemessige posisjon ved utgangen av
1998 vises til note 10 i regnskapet.

AVSKRIVNINGER PÅ SKIPENES 
BOKFØRTE VERDIER
Selskapet har f.o.m. 1998 endret avskrivningstiden for skipene fra en
levetid på 20 år til 25 år. På konsernnivå gir dette en positiv
resultateffekt for 1998 på ca. NOK 30 mill. i forhold til om en hadde
opprettholdt 20 års levetid som grunnlag for avskrivningene. 

RENTE- OG VALUTAFORHOLD
Av konsernets pantegjeld var 66% i USD ved årskiftet. Gjelden blir
betjent av inntekter i USD.  Den øvrige pantegjelden er i NOK.  Ny
opplåning på totalt NOK 960 mill., knyttet til skip under bygging for
levering i 1999 og 2000, vil delvis skje i GBP, NOK og USD.
Forventet valutafordeling fremgår av figuren ovenfor. 

Ved inngangen til 1999 er renteeksponeringen for 1999 beregnet til:
1% p.a. endring i USD-rente slår ut med ca. 1 øre pr. aksje (ca. NOK
0,5 mill. totalt) på kontantstrømmen. 1% p.a. endring i NOK-renten
slår ut med ca. 8 øre pr. aksje (ca. NOK 3,8 mill.totalt). 1% p.a.
endring i GBP-renten slår ut med ca. 6 øre pr. aksje (ca. NOK 2,5
mill. totalt). Renteeksponeringen blir løpende redusert gjennom
kortsiktige og langsiktige rentesikringsavtaler.

Selskapet forventer følgende valutafordeling for fraktinntektene for
1999: NOK  ca. 20%, GBP ca. 45%, USD ca. 25% og AUD ca. 10%.
Valuta-eksponeringen knyttet til den del av inntektene som ikke har
korresponderende kostnader, blir løpende redusert gjennom ulike
typer sikringsinstrumenter. Beregninger ved inngangen til 1999 viser
følgende effekt på kontantstrømmen for 1999 av eventuelle
kurssvingninger: Endring av kursen på NOK/GBP med 50 øre slår ut
med 10 øre pr. aksje (ca. NOK 4,6 mill.) Tilsvarende endring i
kursforholdet NOK/USD slår med 17 øre pr. aksje (ca. NOK 7,7
mill.), mens endring av AUD/NOK med 50 øre slår ut med 7 øre  pr.
aksje (ca. NOK 3,3 mill.). 
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Styret har som målsetting å gi eierne av selskapet, aksjonærene, en
konkurransedyktig avkastning på investert kapital over tid.
Aksjonærenes avkastning vil måtte oppnås gjennom en kombinasjon
av positiv kursutvikling på selskapets aksjer og utbetaling fra
selskapet. 

På bakgrunn av resultatet for 1998 og selskapets egenkapital-
situasjon, vil styret foreslå overfor generalforsamlingen i møte 27.
april 1999 et utbytte til aksjonærene på NOK 1,00 pr. aksje.
Utbetaling til aksjonærene vil finne sted medio mai. De siste års
utbetalinger til aksjonærene fremgår av figuren ovenfor. Det er de
aksjonærer som har aksjer på generalforsamlingstidspunktet, som er
berettiget til å motta utbytte. Utbyttepolitikken de kommende år vil
fortløpende bli vurdert i forhold til selskapets inntjening og
investeringsplaner. 

Kursen på selskapets aksjer var ved inngangen til 1998 NOK 42,00.
Ved årsslutt var kursen NOK 21,00. Høyeste kurs i året var NOK
43,00 mens laveste var NOK 19,80  Kursfallet må sees i sammenheng
med det generelle fallet på olje- og offshorerelaterte aksjer.

Selskapet hadde 2.769 aksjonærer pr. 31.12.98 mot 1.967 aksjonærer
ved utgangen av 1997. Antall utenlandske aksjonærer var 52, og disse
eide 4,9% av aksjene. Utenlandske aksjonærer kan eie 33 1/3% av
aksjene.

På ordinær generalforsamling 23.04.98 fikk styret fullmakt til  å
kunne gjennomføre kapitalutvidelser på tilsammen 6,5 mill. aksjer.  

Fullmakten har ikke vært benyttet og har gyldighet frem til ordinær
generalforsamling i 1998. Den vil bli foreslått fornyet for ytterligere
ett år.  I ekstraordinær generalforsamling 17. desember 1998 ble
vedtatt å gi styret fullmakt til kjøp av inntil 10% av egne aksjer.
Fullmakten er gyldig i 18 måneder fra 01.01.99.

Antall utstedte aksjer i selskapet er 45.329.370.  Det har i 1998 totalt
vært omsatt 25,6 mill. aksjer mot 47,4 mill. aksjer i 1997. Aksjen har
vært omsatt i   251 av  251  børsdager.

Ingen i selskapets styre eller ledelse har aksjeopsjoner i Farstad
Shipping ASA.

KURSUTVIKLING SELSKAPETS AKSJER JANUAR 1998 - MARS 1999KURSUTVIKLING SELSKAPETS AKSJER 1993 - 1999

© Delphi Investor Service

SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER
PR. 31.12.98: Antall %

1. Tyrholm & Farstad A/S 21.236.199 46,8
2. Gjensidige Livsforsikring 2.465.900 5,4
3. NOR Forsikring AS 1.097.500 2,4
4. Sverre A. Farstad 1.000.000 2,2
5. Jan H. Farstad 1.000.000 2,2
6. Gjensidige Skadeforsikring 846.600 1,9
7. Bankers Trust Company 650.000 1,4
8. Storebrand Skadeforsikring 474.300 1,0
9. Det Stavangerske Dampskibs. 423.400 0,9

10. Morgan Guaranty Trust 410.000 0,9
11. Bank of New York 365.000 0,8
12. Aksjefondet Handelsbanken 300.000 0,7
13. Meierbrukets Pensjonskasse 285.000 0,6
14. K-Holding AS 250.000 0,6
15. Artur Kleven 236.000 0,6
16. Verdipapirfondet K-Kapital 235.000 0,5
17. Aksjespar Postbanken 217.600 0,5
18. Trondheim Kommunale P. 217.000 0,5
19. Skandinaviska Enskilda 213.800 0,6
20. John Kleven AS 200.000 0,4

Totalt 20 største aksjonærer 32.123.299 70,9 
Totalt 10 største aksjonærer 29.603.899 65,3
Totalt utenlanske aksjonærer 2.221.139 4,9 

Totalt antall aksjer 45.329.370 100,0

SELSKAPETS 10 STØRSTE AKSJONÆRER
PR. 31.12.97: Antall %

1. Tyrholm & Farstad A/S 18.550.699 40,9
2. Gjensidige Livsforsikring 2.725.000 6,0
3. NOR Forsikring AS 1.097.500 2,4
4. Norgesinvestor Verdi 1.000.000 2,2
5. Sverre A. Farstad 1.000.000 2,2
6. Jan H. Farstad 1.000.000 2,2
7. Gjensidige Skadeforsikring 850.000 1,9
8. Morgan Guaranty Trust 827.300 1,8
9. Brown Brothers Harris-Energy 742.500 1,6

10. Orkla ASA 700.000 1,5

Totalt 10 største aksjonærer 28.492.999 62,7

Pr .  01.01.94 -0,50
Pr.  01.01.95 -0,23
Pr.  01.01.96 0

Pr.  01.01.97 0
Pr.  01.01.98 -1,00
Pr.  01.01.99(est . ) -1 ,00
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STYRETS OG LEDELSENS AKSJER
PR. 31.12.98: Antal l
i  henhold t i l  aksje lovens § 11,12
STYRET:
Per  Norvald Sperre 0
Sverre  A.  Farstad 22.252.199
Sigmund Borgundvåg 0
Bjørn Havnes 0
Per Erik Dalen 0
Bjarne Sælensminde 85.000
LEDELSEN:
Sverre  A.  Farstad    se  ovenfor  
Ter je  J .K.  Andersen 25.000
Torstein L.  Stavseng 28.000

Selskapets revisor har ingen aksjer i selskapet.

FINANSKALENDER 

Resultat  for  1 .  kvartal 27. apri l
General forsamling 27. apri l
Utbytte  t i l  aksjonærene 12. mai  
Resultat  for  1 .  halvår 19. aug.
Resultat  for  3 .  kvartal 28. okt .
( forbehold om endringer)

UTBETALINGER TIL AKSJONÆRENE
(NOK pr.  aksje)
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AKSJEFORDELINGEN PR. 31.12.98:
Antal l  Aksje-

Antal l  aksjer     Aksjonærer % beholdning %
1- 999 1.077 38,9 366.362 0,8

1.000- 49.999 1.612 58,2 7.003.614 15,4
50.000- 99.999 33 1,2 2.204.928 4,9

100.000- 499.999 40 1,5 7.615.694 16,8
Mer enn 500.000 7 0,2 28.138.772 62,1

Sum 2.769 100,0 45.329.370 100,0



S T R A T E G I

Farstad Shipping har som stratetgi å være en langsiktig og betydelig
operatør internasjonalt av store, moderne offshore servicefartøyer.
Farstad Shipping har konsentrert sin virksomhet i den del av
markedet som etterspør den største og mest avanserte del av
tonnasjen, dvs. ankerhåndteringsskip - AHTS > 10.000 HK og
plattformskip - PSV > 2.000 DWT.  

Utviklingen har de siste årene brakt oljeaktiviteten på verdensbasis ut
på stadig dypere farvann. På grunn av dypvannsfeltenes størrelse og
lønnsomhet er dette prioriterte områder for oljeselskapene.  For å
kunne operere sikkert og effektivt under værharde og krevende
forhold på dypere farvann, stilles det økte krav til vinsje- og
motorkapasiteter for AHTS. Farstad Shipping har nylig fått levert/har
under bygging fire AHTS med store vinsj- og motorkapasiteter. Dette
må sees i sammenheng med selskapets satsing på å være en betydelig
operatør også på store havdyp.

Mens over halvparten av verdens AHTS befinner seg utenfor
Nordsjøen, er situasjonen annerledes for PSV. Disse har i hovedsak
Nordsjøen som sitt marked. Kostnadsfokusering hos oljeselskapene
har de siste årene skapt en betydelig rasjonalisering i
transportaktiviteten til oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Dette har

skjedd gjennom et utstrakt samarbeid oljeselskapene i mellom.
Samarbeidet skjer enten direkte mellom selskapene eller gjennom
logistikk/baseselskap slik som ASCo. Dette har medført en utvikling
i retning av å benytte færre, men større PSV med stort dekksareal og
store tankkapasiteter som gir lavere transportkostnader pr. tonn.

Nevnte utvikling har de siste årene gitt gode markedsforhold for
denne type tonnasje med mange nykontraheringer som resultat. Når
samtlige nybygg er levert, vil ca. 20% av verdens supplyflåte befinne
seg i dette segmentet. Farstad Shippings andel av den samlede
verdensflåten innenfor dette segmentet er ca. 10%. 

Farstad Shipping har i tillegg to PSV med dødvekt lavere enn 2.000
DWT samt Lochnagar, rørleggingsfartøy for fleksible rør. Lochnagar
er eksempel på en strategi hvor en eldre PSV kan ombygges til andre
formål og derved sikres en god og langsiktig beskjeftigelse. For
nærmere detaljer om sistnevnte skip vises til side 49.

Farstad Shipping har valgt å satse internasjonalt også når det gjelder
driften av skipene. Selskapets skip i Nordsjøen og Brasil drives ut fra
Ålesund og Aberdeen, mens skip i Østen og Australia drives av P&O,
Australia ut fra Melbourne. Denne driftsstrukturen gjør at selskapet

har stor fleksibilitet med sikte på å flytte skip mellom de ulike
markeder. 

Selskapet vil opprettholde en befraktningsstrategi med siktemål på å
gjøre selskapet relativt lite eksponert for kortsiktige svingninger i
etterspørselen etter forsyningsskip.

Nærheten til det maritime miljø på Nordvestlandet gir rederiet gode
muligheter for samarbeid med verft og utstyrsleverandører om
videreutvikling av skip og skipsutstyr. Rederiet har aktivt engasjert
seg i denne utviklingen med sikte på å øke sikkerheten og tilpasse seg
endrede behov hos kunden. Sentralt i denne utviklingen har vært
våre seilendes engasjement samt rederiets evne til å benytte seg av
deres erfaring og kompetanse.

Av selskapets flåte er 14 skip kontrahert og bygget for Farstad i
Norge. Verft på Nordvestlandet har bygget 10 av disse. I tillegg har
selskapet for tiden 3 skip under bygging ved verft i Møre og Romsdal.
Det har vist seg at skip som selskapet har hatt ansvar for fra de var
kontrahert, over tid har hatt et bedre driftsbilde enn tonnasje som er
kjøpt brukt.

AHTS
blir i hovedsak benyttet til slep og oppankring av flyttbare plattformer
og produksjonsmoduler/-skip. Skipene har i tillegg til slepe- og
ankerhåndteringsfunksjonene utstyr som gjør de velegnet for
brannslukking, redningsoppdrag og oljeoppsamling. AHTS blir
derfor benyttet mye i beredskapstjeneste for oljefelt i produksjon.
Videre benyttes AHTS til ankerhåndtering for kran og
rørleggingsfartøyer og i forsyningstjeneste til alle typer plattformer
med transport av våte og tørre bulklaster samt dekkslast.

PSV 
benyttes i hovedsak i forsyningstjenesten til produksjonsfelt. Et
moderne forsyningsskip transporterer stykkgods, i hovedsak i
containere som dekkslast, samt et stort antall forskjellige produkter i
segregerte systemer. Dette kan være metanol, ferdig blandede
borevæsker, saltlake (brine), vann og olje. Alt er i egne epoxymalte
tanker med egen lossepumpe og losseledning. I tillegg kommer tørre
bulklaster som sement, baritt og bentonitt som leveres til
installasjonene ved hjelp av trykkluft.

Et stort antall store PSV har de siste årene vært beskjeftiget med
transport av rør i forbindelse med legging av rørledninger.
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FLÅTEN FORDELER SEG SLIK
(tal l  pr .  månedski ftet  januar/ februar 1999):

Dagens flåte Skip under Totalt
bygging

På verdensbasis:
AHTS >10.000 HK 131 29 160
PSV > 2.000 DWT. 114 47 161
Totalt 245 76 321

Farstad Shipping/IOS
AHTS >10.000 HK 16 2 18
PSV >2.000 DWT 12 2 14
Totalt 28 4 321
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FLÅTESTRUKTUR
Etterspørselen etter supplyskip holdt seg på et høyt nivå i de fleste
markeder gjennom hele 1998. Spesielt har de Nordsjøbaserte sel-
skapene rapportert om gode resultater. Selv om det ikke ble opp-
nådd de samme topprater som i 1997, holdt ratenivået seg på
rekordnivå for store deler av året. Sett på bakgrunn av at det ble
levert ca. 30 nye, store supplyskip i løpet av 1998, er dette bedre enn
forventet.  

Høy og økende etterspørsel etter store AHTS i Brasil, Vest-Afrika og
Østen/Australia har vært viktig for å opprettholde den gode
markedsbalansen i Nordsjøen. En konsekvens av det gode markedet i
1997 og 1998 var at nykontraheringen fortsatte. Mot slutten av 1998
kom det sterkere og sterkere signal om at markedene ikke lenger
kunne absorbere det store antall nybygg. Ved utgangen av 1998 var
det bestilt eller under bygging 80 store supplyskip. De fleste av disse
vil bli levert i løpet av 1999. I overkant av 30 av nybyggene bygges for
det nordamerikanske markedet og forventes ikke i vesentlig grad å
påvirke markedssituasjonen utenfor USA-/Mexico- gulfen.

Det store antall nybygg, sammen med forventninger om redusert
aktivitet på verdensbasis som følge av lav oljepris, gjør at
supplynæringen står overfor en vanskelig markedssituasjon i 1999.
Betydelige ratereduksjoner og skip i opplag må forventes. Hvor lang
tid det vil gå før markedet har absorbert tonnasjeoverskuddet, vil
være avhengig av når oljeprisen kommer opp og stabiliserer seg på et
høyere nivå.

Restrukturering av næringen fortsatte inn  i 1998, men med lavere
omfang enn året før. I mars ble Brøvig Supply overtatt av det
amerikanske selskapet GulfMark, selskapet som også eier Nord-
sjøbaserte Gulf Offshore. Havila Supply ASA ble etablert og
børsnotert våren 1998 med en flåte bestående av skip fra Remøy,
Taubåtkompaniet samt tre egne nybygg. 

På etterspørselsiden har det skjedd en rekke fusjoner og/eller tettere
samarbeid mellom oljeselskaper. Logistikkselskapet Aberdeen
Service Company (ASCo) har kjøpt konkurrenten Wood Group
Offshore, noe som har gjort Asco til nest største periodebefrakter i
Nordsjøen etter Statoil. Den lave oljeprisen og dermed redusert
inntjening gjør at oljeselskapene er under sterkt press for å redusere
sine kostnader. Konsekvensen av dette er redusert aktivitet. 

Nordsjøen er fortsatt det viktigste markedet for de store
supplyskipene. Spesielt gjelder dette de store plattformskipene hvor
101 av verdens 114 store PSV befinner seg i Nordsjøen. Ved
inngangen til 1999 var ca. 20 store PSV under bygging som må finne
beskjeftigelse i Nordsjømarkedet. Ca. halvparten av disse har
langsiktig beskjeftigelse.  

Av markeder utenfor Nordsjøen er det kun Brasil og USA/ Mexico-
gulfen som har vist økt interesse for store PSV i en begynnende
rasjonaliseringsprosses av transporten til og fra oljeinstallasjoner. Det
vil ta tid før eiere av store PSV kan forvente noen særlig økning i
etterspørsel av denne type skip i markeder utenfor Nordsjøen.

Markedet i den amerikanske del av Mexico-gulfen er forbeholdt
USA-bygde skip. I USA har amerikanske supplyskipsselskaper nå ca.
30 store PSV under bygging. De fleste av disse rapporteres å ha
langsiktig beskjeftigelse, og forventes derfor å forbli i Mexico-gulfen. 

Oljeaktiviteten har de senere år økt betydelig på dypere og mer
krevende havområder. Dette har medført økt etterspørsel etter store
AHTS utenfor Nordsjøen. Brasil er blant de ledende når det gjelder
aktivitet på store havdyp. Petrobras produserer i dag olje på over
1.800 meters havdyp. Med de foreliggende planer, vil det være et
økende behov for store AHTS i Brasil. 

Markedene i Østen/Australia holdt seg på et godt nivå i 1998.  Lav
oljepris gjør at oljeselskapene har redusert sin aktivitet for 1999 i
disse markedene. I områdene utenfor Vest-Afrika har letingen etter
olje og gass blitt trappet ytterligere opp i 1998 og store funn er gjort
også i 1998. Det forventes lavere aktivitet i dette markedet inntil
oljeprisen igjen kommer på et nivå som gjør det attraktivt med
leteboring.

Det er ved årsskiftet ca. 25 store AHTS under bygging utenfor
USA/Mexico-gulfen, hvorav ca. halvparten har beskjeftigelse. I en
situasjon med høyere oljepris og et stigende marked kunne en ha
forventet at et stort antall av den eldre Nordsjøtonnasjen og noen av
nybyggene ville finne arbeid i markeder utenfor Nordsjøen.
Nåværende situasjon for oljeselskapene gjør dette lite sannsynlig. 

For USA/Mexico-gulfen har amerikanske selskaper kontrahert 5
store AHTS.  Med den kollaps som vi har sett i gulfen i 1998, blir det
spennende å se om noen av aktørene finner det lønnsomt å flytte
tonnasje fra dette markedet til andre markeder.  Det er lite sannsynlig
at noen av disse vil gå til Nordsjøen.

M A R K E D E T  F O R  O F F S H O R E  S E R V I C E S K I P
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NORDSJØMARKEDET
Etterspørselen etter offshore serviceskip ble i 1998 noe høyere enn i
1997. Hovedårsaken til dette er høyere etterspørsel fra produk-
sjonsrelaterte aktiviteter, samt en lengre og mer omfattende
konstruksjonssesong som følge av forsinkelser med rørleggings-
prosjekter. Dette har i store deler av året gitt en utnyttelsesgrad på
96-98%. Selskaper med mange skip i spotmarkedet har tjent svært
godt under disse markedsforholdene.

Det gode markedet i Nordsjøen har tiltrukket seg tonnasje fra andre
markeder. Høy aktivitet i andre markeder har gjort at skip også har
gått motsatt vei. Antall skip i Nordsjøen ved årsskiftet 1998/99 var på
215 skip. Til tross for nybyggingsaktiviteten er ikke dette mer enn 15
skip høyere enn ved utgangen av 1997. På den annen side forventes
flåten å øke til 255 skip frem til inngangen av år 2000. 

Den samlede etterspørselen etter offshore serviceskip, uttrykt i antall
båt-år, økte i 1998 med 4 til 195.  Av dette utgjorde periode-markedet
(definert som beskjeftigelse utover 30 dagers varighet) 158 båt-år, en
økning på 3 båt-år sammelignet med 1997.  Britisk sektor stod for
60% av denne etterspørselen, mens norsk sektor representerte 32%.
Kun Britisk sektor har økt i 1998, fra 84 til 90 båt-år. Gjennomsnittlig
utnyttelsgrad i Nordsjøen for 1998 ble på 95%. For samtlige måneder
har utnyttelsesgraden vært over 90%. Det forventes et betydelig fall i
utnyttelsesgraden utover i 1999.

Ca. 77% av periodemarkedet dekkes av PSV>2.000 DWT og
AHTS>10.000 HK. Tilsvarende andel i 1993 var 62%. Det er de
største PSV (DWT>3.000) som har forårsaket veksten. Disse har i dag
30% av periodemarkedet.

Med det antall store supplyskip som er under bygging, forventes det

en ytterligere reduksjon i antall små og mellomstore supplyskip i
Nordsjøen. En annen virkning som vil være typisk under de
forventede markedsforhold, er at ny tonnasje foretrekkes fremfor
eldre tonnasje.

Periodemarkedet
Forsyning til produksjonsfelt samt beredskapstjeneste 
Etterspørselen knyttet til felt i produksjon utgjorde i 1998 116 båt-år,
10 båt-år høyere enn i 1997. Produksjonsrelatert aktivitet stod i 1998
for en etterspørsel som tilsvarte ca. 73% av den samlede
etterspørselen i periodemarkedet. I 1991/1992 var denne andelen ca.
50%. Hovedårsaken til denne utviklingen er økt antall pro-
duksjonsinstallasjoner og at aktiviteten har beveget seg til nye og mer
avsidesliggende områder, ofte på dypere farvann. 

Produksjonsrelatert aktivitet forventes å ligge på et høyt nivå også i
årene som kommer. Det er pr. i dag 279 felt som produserer olje i
Nordsjøen. Ca. 60% av disse ligger på britisk sektor. Det foreligger
planer om at ytterligere 266 felt (flere av disse er mindre undersjøiske
satelittfelt) skal settes i produksjon i løpet av de neste 5 årene. Med
dagens lave oljepris vil flere av feltene bli utsatt. Om økningen i antall
nye felt slår ut i tilsvarende økt etterspørsel etter offshore serviceskip,
vil  bl.a. være avhengig av oljeselskapenes muligheter til å samordne
bruken av skipene  i de nye og mer avsidesliggende områdene. 

Utbyggingsaktivitet 
Etterspørselen knyttet til utbygging av nye felt og infrastruktur som
rørledninger, pumpestasjoner og lastebøyer utgjorde i 1998 26 båt-år
(25 båt-år i 1997). I 1998 har det spesielt vært høy
rørleggingsaktivitet på norsk sektor. På grunn av forsinkelser i
fremdriften pågikk det rørleggingsaktivitet i 1998 hele høsten og
førjulsvinteren, noe som bidro til at 4. kvartal i 1998 ble et svært

aktivt kvartal. I desember var ca. 25 skip beskjeftiget med denne type
aktivitet mot forventet 3-4 skip. De siste årene har behovet for
legging av telekabler offshore vært økende. Dette har i 1998 vært et
viktig bidrag for å opprettholde en høy utnyttelsgrad for store PSV. 

Også i 1999 er det planlagt prosjekter knyttet til kabellegging,
rørlegging, installasjon av mobile produksjonssystem og andre
subsea-installasjoner som forventes å gi en etterspørsel på nivå med
1998. Forskjellen vil være at det meste av aktiviteten vil foregå i 2. og
3. kvartal.   

Leteaktivitet 
Som følge av betydelige forbedringer i produktivitet og logistikk, har
antall offshore servicefartøy involvert i leteaktivitet, falt betydelig de
siste årene. I 1998 ble fallet ytterligere forsterket gjennom redusert
riggaktivitet. Mens etterspørselen etter supplyskip til denne type
aktivitet i 1992 utgjorde 61 båt-år, utgjorde den i 1998 kun 16 båt-år.
Dette er fall på 8 båt-år fra 1997. For 1999 forventes en  etterspørsel
noe lavere enn i 1998.

Den videre utvikling vil være avhengig av antall rigger engasjert i
leteaktivitet og den videre utvikling i bruksmønsteret av supply-
skipene. Spesielt har operatørenes bruk av AHTS i letevirksomheten
endret seg de seneste årene. Tidligere benyttet oljeselskapene både en
og to AHTS for å betjene en leterigg under operasjon. AHTS  blir nå
som oftest kun benyttet til å flytte riggen. Forsyning til riggen i
borefasen skjer ved allerede innleide forsyningsskip som betjener
både faste produksjonsinstallasjoner og flyttbare leterigger. Dette
innebærer at båtbehovet pr. riggår nå er nede på under 0,3 båt-år.
Økt leting på dypere og mer fjerntliggende farvann kan snu denne
trenden.

Spot-markedet.
Tradisjonelt har aktiviteten for spot-tonnasjen ligget på 20-25% av
den samlede etterspørsel. I 1997 og 1998 har de stramme mar-
kedsforholdene medført at spot-markedets andel av den totale
etterspørsel var i underkant av 20%. Dette henger sammen med at
det i perioder ikke har vært tonnasje tilgjengelig for spotmarkedet,
bl.a. som følge av at oljeselskapene har tatt flere skip på periode-
kontrakter for å sikre seg tonnasje. En vesentlig del av spot-
aktiviteten foregår ut fra Aberdeen og på britisk sektor.

Beredskapst jeneste for den brit iske
kystvakten ("Emergency Towing Vessel"- ETV)
Den britiske kystvakten har de siste årene i høst- og vintermånedene
(oktober til mars) leiet inn tre store AHTS som ETV for de mest
trafikkerte og utsatte områdene langs den britiske kysten.  To av disse
har også i inneværende vintersesong vært Farstadskip. Samarbeids-
partner for Farstad Shipping i denne operasjonen er bergings-
selskapet Howard Smith Salvage Ltd. Far Turbot har vært stasjonert i
Dover, mens Far Minara har hatt base i Falmouth for å patruljere den
værharde kysten utenfor Sydvest England.
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ØSTEN/AUSTRALIA
Som følge av etableringen av IOS ved årskiftet 1997/1998, har
selskapets engasjement i Asia- og Stillehavsregionen økt betydelig.
Med utgangspunkt i den driftsorganisasjon som P&O har etablert i
regionen, vil IOS spesielt fokusere sin aktivitet på markedene i
Australia og Østen. Australia er det klart viktigste markedet i denne
regionen. I 1998 kom 13% av Farstad Shippings fraktinntekter fra
regionen. Det forventes en tilsvarende andel for 1999. Ved inngangen
til 1999 var selskapets to PSV og fire av AHTS engasjert i områdene
utenfor Australia, mens to AHTS var i  arbeid på Filipinene. 

Denne regionen engasjerer ca. 25% av verdens samlede supply-
skipsflåte og ca. 17% av verdens riggflåte. Det er imidlertid et relativt
lite marked for de store supplyskipene. Ved årsskiftet arbeidet 3 store
PSV og 24 store AHTS (hvorav fem i Kina) i denne regionen.
Gjennom kjøpet av 2 PSV i oktober 1998 har IOS konsolidert
stillingen som markedsleder i regionen innenfor store AHTS og PSV.

Regionen opprettholdt et høyt ratenivå og høy utnyttelsesgrad godt
inn i 1998. Dette var forlengelse av de gode markedsforholdene i
1996 og 1997, da en opplevde rateoppgang på ca. 20% årlig.  Den
finansielle krisen i Asia og fallende oljepris bidro imidlertid til et
kraftig fall i riggaktiviteten i 4. kvartal 1998 noe som fortsatte inn i
1999. Riggutnyttelsen er ved utgangen av 1. kvartal 1999 kommet ned
i 60%. Denne utviklingen har vært negativ også for utnyttelsen og
ratenivået for supplyskipene. 

Signaler fra Asia gir forhåpninger om at den finansielle krisen kan ha
flatet ut. Flere av landene har forventninger om positiv vekst for
1999. Dersom oljeprisen også kan stabilisere seg på et høyere nivå
(+USD 15 pr. fat), gir utviklingen håp om at fallet i rigg- og
serviceskipsmarkedet kan flate ut. For leteaktivitet på grunne farvann

og dermed jackup markedet må det nok forventes å gå noe tid før en
endring i markedet gir vesentlige utslag. For de relativt få
dypvannsrigger i regionen trengs imidlertid kun et lite oppsving i
markedet før en kan se effekten av det. Dette vil være positivt for de
store AHTS med tanke på 2. halvår i 1999. 

BRASIL
Selskapet har følgende skip i arbeid i Brasil: Ankerhåndterings-
skipene Far Sailor, Far Sea, Far Centurion og Far Crusader,
plattformskipet Far Sleipner, samt rørleggingsfartøyet Lochnagar. I
tillegg har Farstad Shipping en AHTS under bygging som skal inn på
8 års kontrakt til Petrobras etter levering i begynnelsen av år 2000.
Ca. 22% av fraktinntektene til Farstad Shipping forventes i 1999 å
komme fra aktiviteten i Brasil, tilsvarende som for 1998. 

Skipene utfører oppdrag innen supply, ankerhåndtering, kon-
struksjon, rørlegging under vann og vedlikehold på feltene i
"Campos Basin" og opererer ut fra Petrobras-basen i Macaè, ca. 20
mil nordøst for Rio de Janeiro. 

Brasil produserte ved utgangen av 1998 ca. 1,2 mill. fat olje pr. dag.
Petrobras har ambisjoner om å øke dette til ca. 1,5 mill. fat innen år
2000. Ca. 80% av denne produksjonen foregår offshore.

I 1998 fant det sted en del viktige begivenheter som vil virke positivt
på olje- og gassproduksjonen i Brasil i årene som kommer. 
•

•

•
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Kilde: Petrodata

Petrobras påbegynte sitt Joint Venture Partnerskapsprogram for
videre utvikling av oljefeltene i samarbeid med andre store olje-
selskap. Spesielt vil Campos Basin’s dype farvann være er et av de
mest lovende områder i denne sammenheng. 
Petrobras startet utviklingsarbeid på to store nye dypvanns
områder på 1,000 - 2,000 meter, Marlin Sul og Roncador. På
Roncador-feltet er et pilotsystem installert for produksjon på 1853
meter. I tillegg har Petrobras startet utviklingsarbeid på fire nye
områder på 500 - 1,200 meters havdyp på Campos Basin.  
Det brasilianske oljedirektoratet - ANP - har lansert sin første
internasjonale budrunde for et offshore felt på  90,000 km2. 

Kilde: Brasil energy

Far Centurion og Far Crusader overfører bunkers offshore i Campos Basin

Lady Sandra på prøvetur

Lady Kari-Ann ved basen i Bass-stredet

Utviklingen i Petrobras sin dypvannsprodusjon
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SKIPSDRIFT

Farstad Shipping Ltd. er driftskontoret i Aberdeen med 11 ansatte.
Kontoret har ansvaret for driften av 8 supplyskip med tilsammen 183
seilende, i hovedsak britiske. I tillegg drives Lochnagar, i 1998
ombygget til rørleggingsfartøy for fleksible rør, fra Aberdeen i
samarbeid med det brasilianske selskapet DSND Consub S.A.   

Selskapets hovedadministrasjon ligger i Ålesund med 29 ansatte.  Fra
kontoret drives 15 av selskapets skip med tilsammen 285 seilende. I
tillegg kommer byggetilsyn og senere drift av 3 skip under bygging.
De fem supplyskipene som er i Brasil drives fra Ålesund i samarbeid
med det brasilianske selskapet DSND Consub S.A. som har kontorer
både i Rio og Macaè. 

P&O Maritime Services i Melbourne ivaretar driften av de åtte
skipene som P/R International Offshore Services ANS (IOS) for
tiden har i Østen/Australia. 

SKIPSEIE

Farstad Supply AS er Farstad-gruppens skipseiende selskap.
Selskapet ble etablert i 1997 som et ledd i rederiets tilpasning til
reglene i den nye skatteordningen for rederiselskaper. Ved inngangen
til 1999 eide selskapet 19 skip og hadde fem skip i ordre. IOS eier ni
skip samt har ett skip på bareboat kontrakt. Disse selskapene har
ingen ansatte.  

Selskapets ledelse: Bak fra venstre Terje J. K. Andersen og  Sverre A. Farstad. 
Foran Torstein L. Stavseng

Ansatte ved kontoret i Ålesund Ålesund havn Aberdeen havn

Melbourne havnMacaé havnAnsatte ved kontoret i Aberdeen



Det er i 1998 rapportert 9 RUH (7 i 1997) vedrørende personskader.
Disse førte til 137 dager fravær (109 i 1997). Personskadene har i
1998 gitt et LTI-tall på 4,4 mot 5,7 i 1997.

NCR (Non Conformance Report) er avviksrapporter som resultat av
driftsforstyrrelser og/eller interne revisjoner/inspeksjoner i tråd med
rederiets kvalitetssystem. Antall NCR i 1998 var 78 mot 106 i 1997

Det er i 1998 utstedt 19 RUH (6 i 1997) verdrørende utslipp på
tilsammen 22,065 m3 (2,63 m3 i 1997). I tallene for 1998 er inkludert
et utslipp av 20,55 m3 saltlake. Saltlake regnes som ufarlig for miljøet.
De øvrige utslipp skyldes borevæsker, marine gassoljer, smøreoljer og
hydraulikkoljer. Utslipp har oppstått i noen tilfeller under overføring
av bulklaster ved rigg- eller oljeinstallasjon ved at slanger og
koblinger slites eller lekker. 

Forurensing til luft skjer i hovedsak ved utslipp av eksosgasser (NOX
og SO2). De aller fleste av rederiets skip benytter gassolje til fremdrift
og strømproduksjon. Kun et fåtall benytter en lett type tungolje. Det
er våre oppdragsgivere som i stor grad bestemmer driftstid og forbruk
på hvert enkelt skip. Rederiet kan ved optimale løsninger og tekniske
nyvinninger være med på å begrense de klima- og miljøskadelige
avgasser. En større fokus og innsats vil bli viet dette tema fra rederiets
side i inneværende og kommende år for å møte fremtidige krav.

Innen bruk av kjemikalier til rengjøring og tilsetning av kjølevann er
det et pågående arbeid igang for å redusere og sikre riktig
oppbevaring og bruk av miljøskadelige produkter. Eksempler på bruk
av miljøvennlige alternativer er bruk av elektrisk grohindrende
anlegg, som er med på å redusere tilsetning av kjemikalier og
giftstoffer i sjøinntak og rørsystemer vesentlig.

Et omfattende utskiftningsprogram for skip med halon som
brannslukkemiddel i maskinrom er igang og vil bli intensivert i tiden
fremover.

I de senere år har rederiet i stadig større grad benyttet tinnfrie
bunnstoff til en atskillelig høyere anskaffelseskostnad. På samtlige av
våre nybygg for levering i 98/99 er dette medtatt som en del av våre
krav til underleverandører.

Rederiets skip befinner seg i mange områder og forholdene er ikke
like godt tilrettelagt overalt for mottak av spillolje, søppel og farlig
avfall. Kildesortering og håndtering av spillolje ivaretas av rederiet på
beste måte innenfor den lovgivning og de mottaksforhold som finnes. 
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HMS I  FARSTAD SHIPPING

Farstad Shipping har innført egne krav, rutiner og systemer med
fokusering på forebyggende tiltak for å forhindre og begrense skader
på mennesker, utstyr og miljø. Gjennom kontinuerlig og systematisk
rapportering og oppfølging av egne tilløp, hendelser og uhell kan
rederiet prioritere resurssinnsatsen på en slik måte at ønskede
forbedringer oppnås. Rederiet’s miljøutfordring er identifisert til å
omfatte følgende hovedområder:

• Sikre og etterkomme krav fra myndigheter og kunder.
• Redusere risiko for skader og ukontrollerte utslipp.
• Være aktiv med helse-, miljø- og sikkerhetsforbedringer.

Selv om det ikke er påbud til ISM sertifisering av supplyskipsrederier
før juli 2002 så har Farstad Shipping allerede innført et slikt system. I
1996 ble selskapets kontordel ISM-sertifisert, og planen videre er at
samtlige av rederiets skip skal være sertifisert innen utgangen av
2000.

HMS RAPPORT 1998  

De målsettinger som ble satt for HMS ved inngangen til 1998 er langt
på vei oppnådd. Eksempler på dette er: 
• Innføring av "Cargo securing manual" på samtlige av våre 

skip.
• Beredskapsøvelse for offiserer og rederipersonell.
• Innføring av påbudt journalføring i hht STCW konvensjonen 

vedrørende hviletid.
• Innføring av "garbage managment plan" (plan for behandling 

av avfall). 
• Kvalitetssystem oversatt til portugisisk.
• Anskaffelse av "oil spill kit" (oppsamlings utstyr for mindre 

oljesøl).
For å høyne trivsel ombord ble det bl.a. besluttet å installere
satelittfjernsynsanlegg ombord i alle rederiets skip. Tilbake-
meldingene fra de seilende har vært svært positive. For å begrense
støy og vibrasjoner er det på et av våre nybygg installert motorer på
gummiklosser/fleksibelt oppheng. I tillegg er montert ekstra støy-
isolering mot innredning.

Rapportering om uønskede hendelser (RUH) og avvik (NCR)
For den del av flåten som drives av Farstad Shipping er det i 1998
rapportert om 215 uønskede hendelser mot 125 RUH i 1997.
Økningen skyldes i hovedsak økt bevisstgjøring innen rapportering
og bedret rapporteringskvalitet.  

INTERNASJONALE RAMMEBETINGELSER

IMO (International Maritime Organization) 
FN’s skipsfarts-organisasjon (IMO) har utviklet et omfattende
regelverk for internasjonal skipsfart. Skipsfarten innebærer risiko for
skader på det ytre miljø gjennom forurensing, først og fremst som
utslipp til luft og vann. Mange land har sine egne særkrav, men i det
vesentlige korresponderer disse regler og krav med det som er
vedtatt innen IMO. Norge deltar aktivt i IMO sitt arbeide for å
regulere skipsfarten. Dette gjøres av Sjøfartsdirektoratet, Det norske
Veritas og rederiene gjennom Norges Rederiforbund.

SOLAS/MARPOL (Convention Safety of Life at Sea)/ (Convention
for the Prevention of Pollution from Ships) Innen helse, miljø og
sikkerhet er det disse konvensjonene som ligger til grunn for
rederiets egne systemer.

STCW (Standard for Training, Certificates and Watchkeeping for
seafarers) Internasjonal konvensjon om opplæring, sertifisering og
vakthold for seilende.

ISM koden (International Safety Management Code)
Denne stiller krav til at det etableres et dokumenterbart
ledelsessystem for miljø på linje med sikkerhet (og andre
ledelsesfunksjoner). ISM koden representerer et betydelig fremskritt
når det gjelder å håndtere miljøaktiviteter innen rederiet.
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Kaptein- og maskinsjefs møtet for britiske offiserer i Aberdeen.
I tillegg til en betydelig kursaktivitet, avholdes regelmessig rederikonferanser for å oppdatere de
seilende om selskapets utvikling og for å diskutere drifts- og mannskapsmessige forhold. 

Kildesortering av avfall ombord



FOKUS PÅ BEDRET HMS
Det maritime miljøet på Nordvestlandet har gitt Farstad Shipping
mulighet til ta delta i eller ta initiativ til flere HMS relaterte
prosjekter.

Utvikling av egne spesifikasjoner for supplyskip har gjort det mulig å
utnytte erfaringsgrunnlaget hos våre seilende. I samarbeid med det
øvrige maritime miljø har forskning på nytt utstyr dannet grunnlag for
sikrere og bedre skip. Et samarbeidsprosjekt er utviklingen av vår
egen skipstype "FAR PSV 2000".  I tillegg er det oppnådd betydelige
bedringer når det gjelder utstyr, støy, materialvalg, vedlikeholds-
vennlighet, dokumentasjon og  bekvemmeligheter for mannskap. 

Utviklingen av ny bro-/manøverstol er et samarbeid mellom Farstad
Shipping, Ulstein-gruppen, NorSap/Maritime Partner (stolfabrikant)
og elektronikkfirmaet O. Øverland. Stolen er utviklet med sikte på å
forbedre arbeidsstillingen under manøvrering av offshorefartøyer.
Prototypen ble prøvekjørt i simulatoren i Trondheim. Stolen er
montert ombord i Far Senior, og bestilt til våre tre nybygg.

Nyutviklet dekksmanipulator -se ovenfor

OPPLÆRING
Opplæring og kompetanseheving er viktig for rederiets fremtidig
utviklingsmuligheter. Nye avanserte skipstyper som rederiet har
overtatt de siste par årene, og ikke minst  Far Sovereign som blir
levert i 1999, stiller nye og større krav til opplæring. Nye
internasjonale krav gjennom STCW konvensjonen, pålegger opp-
gradering av gamle maritime sertifikater. 

Dette medfører at de som har tatt maritim utdannelse før 1997, må
gjennomgå opplæring på enkelte områder for at sertifikatene skal
være gyldige fra februar år 2002. Det kreves en betydelig innsats både
fra rederi og de offiserer som dette berører for å få de nye
sertifikatene på plass i tide.

Krav fra oljeindustrien og sjøfartsmyndigheter har ført til skjerpede
krav til opplæring og videreutdannelse, spesielt innenfor sikkerhet.
Farstad Shipping har i lang tid hatt en høy profil på opplæring og
sikkerhet slik at de nye kravene ikke har ført til vesentlige endringer
for rederiet. Oppbygging av IT kompetanse og bruk av simulatorer i
evaluering og testing av offiserenes kompetanse er blitt en stadig
viktigere del av opplæringen. Selskapet har tatt i bruk eget datarom
for IT-opplæring av ansatte.
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Farstad Shipping har i samarbeid med Aktro AS utviklet en dekksmanipulator for
AHTS. Den kraftige manipulatoren er spesialutstyrt med hydraulisk operert
gripeinnretning for håndtering av ankerkjetting, wire og tunge enheter.  Prototypen er
bygget og uttestet ved Aktros anlegg og den første enheten er montert ombord i Far
Senior. Den er nedfelt i arbeidsdekket akter og blir kjørt hydraulisk når den benyttes.
Manipilatoren er fjernstyrt. 

Mer enn 1000 kursdager har gått med til sikkerhetsopplæring og
opplæring av faglig karakter i 1998. Nytt av året har også vært
utdannelse av faglige ledere ombord for å følge opp nyansatte og
ansatte i opplæringsstillinger. 

REKRUTTERING
En begynner nå å se resultater av det rekrutteringsarbeid som
rederinæringen inklusiv vårt eget selskap har lagt ned de siste årene.
Selv om rekruttering fortsatt vil være en viktig del av
personalarbeidet i rederiet, kan en nå parallelt satse mer på
opplæring og kompetanseheving. Det bidrag som næringen har fått
gjennom den statlige refusjonsordningen har vært en pådriver i
rekrutteringsarbeidet i næringen og har lagt grunnlaget for en fortsatt
vekst av den norsk sjømannsstanden.

ÅR 2000
Selskapet har i 1998 igangsatt et prosjekt for gjennomgang av utstyr
og systemer for å sikre seg best mulig i forhold til kritiske datoer
knyttet til år 2000 problematikken. Pr. dato er ca. 85% av utstyret
gjennomgått. En har identifisert noen mindre problemområder. Det
resterende utstyret vil være gjennomgått i god tid før kritiske datoer.

Utnyttelse av kompetanse
Elektriker Åge Nakken og 1.
maskinist Frode Klokk tilbringer
tiden i personalavdelingen hvor
Åge forbereder år 2000 og Frode
arbeider med vedlikeholdssys-
temet og skjemabruk for PC
ombord i skipene. Begge har gått
gradene i rederiet fra aspirant til
offiserstilling.

Ferdig  utdannet
Arve Molnes  begynte i 1993
som  aspirant i Farstad Shipping
og har tatt  maritim utdannelse.
Han gjør nå tjeneste som 1.
styrmann ombord på Far Senior,
på bildet bak DP- pulten på Far
Senior.

Utdannelse til offiser
To av rederiets kommende
offiserer som i år fullfører sin
maritime utdannelse i Ålesund,
f.v. Hans Engeseth og Ståle
Synnes

Fagbrev
Matroslærling Trond Myrhaug
og motormann-lærling Tore
Fjelle mottar fagbrev i januar
1999.

Opplæringsår 2
Matroslærlingene Kim Andre
Henden og motormannlærling
Morten Hermansen blir instruert
i mob-båtkjøring av matros Kjell
Godø på Far Fosna.

Opplæringsår 1
Motormannlærling Elisabeth
Nykrem opptatt med vedlikehald
av utstyr ombord på Far Superior

Yrkesvalg
Elever fra VK1 på skipsbesøk på
Far Grip under besøk i Ålesund.
Grunnlaget for yrkes-valg legges
ofte ved avslutning av VK1. Et
skipsbesøk er derfor viktig.

Bildet er hentet fra reportasje i
Sunnmørsposten.

Skipsbrosimulator, 
spesielt utviklet for forsyningsskip. Kaptein Geir Jarnes ved simulatorbroen på SMS. Simulatoren,
som ble tatt i bruk i 1996, er utviklet i et samarbeid mellom Farstad Shipping, Ulstein-gruppen og
Ship Manoeuvering Simulator Centre AS (SMS) i Trondheim. Simulatoren blir benyttet for trening
av offiserer i manøvrering og krisehåndtering.

Bro-/ manøverstol på babord side:
- utstyrt medfleksibel mikrofon festet i ryggen på stolen
- høyre armlen: joystick, hendler for hovedpropellere
- venstre armlen: hendler for thrustere, velger for 

kommunikasjon VHF/UHF.

Bro-/ manøverstol på styrbord side: 
- høyre armlen: joystick for manøvrering, hendel for vinsj  med velger for de 

forskjellige vinsjer.  
- venstre armlen: vinsjehendel med valgknapper, ratt for "tension" kontroll med 

valgknapper for de forskjellige vinsjer.

Dette bidrar til en betydelig bedring av mannskapets sikkerhet under håndtering av tunge
komponenter. I tillegg til å være et løfteredskap, kan manipulatoren også trekke kjetting eller wire
langs dekket med 10 tonn horisontalt kraft (vanlige kraner kan kun løfte vertikalt)
Nils Ove Giskegjerde, maskinsjef ombord i Far Sailor, lanserte ideen og laget de første skissene av
dekksmanipulatoren.

Simulator for dynamisk posisjonering (DP)
Styrmennene Hans Engeseth og Ståle Synnes foran simulatoren ved Høgskolen i Ålesund, som
Farstad Shipping var med og finansierte i 1998. Simulatoren består av operatør konsoll, controller
konsoll, instruktør stasjon og manuelt manøver konsoll. Av fartøymoduler er inn-lagt supplyskip,
produksjonsfartøy og borerigg. Rederiet vil benytte simulatoren for trening og opplæring av
dekksoffiserer som skal tjenestegjøre ombord i skip med DP-utrustning.
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SUPERSTERKT 
FLERBRUKSSKIP FOR
OLJEINDUSTRIEN
Rederiets nybygg ved Langsten Slip &
Båtbyggeri blir levert i månedsskiftet
mai/juni 1999. Skipet vil ved levering være
ett av de absolutt største ankerhåndterings-
skip i markedet. Med sine 27.400 HK
motorytelse for fremdrift og en kalkulert
trekkkraft på ca. 280 tonn, forventes skipet å
kunne håndtere de fleste typer slepeoppdrag,
både over og under havflaten, i lang tid
fremover.

Som flerbruksbåt vil skipet i tillegg ha
dynamisk posisjonering, helikopterdekk med
diameter på 19 meter,  innredning for 63
personer, "moonpool" (åpning gjennom
dekk for undervannsarbeid), "standby/
rescue"-utrustning for 300 personer og
oljevern.

Skipet er 83,3 meter langt, 20,5 meter bredt
og vil ha en dødvekt på ca. 4400 tonn.

Til ankerhåndterings- og slepeoppdrag er
skipet utrustet med 2-tromlet 500 tonns
ankerhåndterings-/slepevinsj, 130 tonns
sekundær vinsj, 2 stk. 20 tonn tuggervinsjer
samt 2 lagervinsjer under dekk for wire.

På hekken er skipet utstyrt med en 160 tonns
A-ramme, 4 taue-pinner, 2 stk. 750 tonns og
2 stk. 350 tonns AH-tenger, samt en 6 meter
lang delt hekkrull dimensjonert for 620 tonn.

Dekket er utstyrt med 4 kraner. Den største
på  100 tonn ved 10 meter (10 tonn ved 25
meter) er plassert midtskips babord side.
Dette er en offshore kran som bl.a. er
beregnet   til   å   kunne    arbeide   gjennom
moonpool. Videre er skipet utrustet med 2

stk. knekkarm kraner, 6 tonn ved 8 og 15
meter,  på bakk dekk, samt en på 2,5 tonn -
akterut styrbord.

Skipet blir utstyrt med et Kongsberg Simrad
DP system, type SDP21, et system som
tilfredstiller dynamisk posisjonerings klasse
2. Anlegget vil ha følgende referanse-
systemer: tautwire, laser, HIPAP (hydro-
akustisk) og DGPS. I tillegg til skipets
hovedpropelleranlegg vil 3 stk. tunnell
thrustere og en azimuththruster hjelpe til
med å holde skipet i nøyaktig posisjon. 

Ytelsen for sidethrusterne er henholdsvis 2 x
1200 HK akterut og 1 x 1600 HK forrut. Den
nedsenkbare dieseldrevne azimuth thrust-
eren, som også sitter i forskipet, er av typen
KRM-8 og har 2200 HK. 

Hovedmaskineriet fra Ulstein Bergen består
av 2 stk. BVM-12 motorer hver på 7200 HK
og 2 stk. BRM-9 rekkemotorer hver på 5400
HK.  Disse vil arbeide i  et   såkalt far/
sønn  arrangement.           

Akselgeneratorene arrangeres for flytende
frekvens i området 50-60 Hz noe som
muligjør en brennstoffbesparende kombina-
tordrift. 

Propelleranlegget blir drevet via gearbokser
fra Scana Volda. Babord side har primær
pto, dvs. mulighet for drift av akselgenerator
uten at propellanlegget på denne siden
roterer. Propellblad-diameter er på 4,5 m.

Det er inngått samarbeidsavtale med
European Marine Contactors (EMC) om
bruk av fartøyet til undervannsaktiviteter,
f.eks. ploging for rørledninger. 

U T- 7 4 1  F A R  S O V E R E I G N
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Pante-
gjeld  iv)

pr. 31.12.98  
(NOK mill.)

Anslag 
markeds-
verdi  v)     

(NOK mill.)Register i) 
Bygge-

år Design HK DWT 
Dekks-
areal m2 

Liquid 
mud 

Brann-
slokking 

Standby 
Rescue  
klasse 

Olje
opp-

samling Eierforhold  

FAR SOVEREIGN TBN

FAR SANTANA TBN 

FAR SENIOR
FAR SAILOR
FAR FOSNA
FAR GRIP
FAR SKY
FAR CRUSADER

LADY AUDREY
LADY ELAINE
LADY VALISIA
LADY DAWN
FAR SEA
FAR MINARA

FAR CENTURION
FAR TURBOT

LADY SANDRA

LADY CYNTHIA

FAR SERVICE
FAR SUPPORTER
FAR STRIDER
FAR SUPPLIER
FAR STAR TBN

FAR SERVER
FAR SCANDIA

LOCHNAGAR
FAR SCOTSMAN
FAR SLEIPNER
FAR SPIRIT
FAR SUN
FAR VISCOUNT
LADY ELIZABETH
LADY KARI-ANN

FAR SUPERIOR 
FAR GRIMSHADER

Kontrakter
Befrakters opsjon

Befraktning  vi) 
pr. 26.03.99 Befrakter

Avbildet 
Nr: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

A H T S  -  A N C H O R H A N D L I N G  /  T U G  /  S U P P L Y  KONTRAKTSOVERSIKT PR. 26.03.99

F A R S T A D F L Å T E N

i) IOM = Isle of Man

ii)  P/R International Offshore Services ANS

iii)  Skipet er innleid av IOS på et 5 års 
bareboat certeparti. 

iv) Skipenes gjeld er vist på 100% basis.

v) Anslaget for markedsverdier fremkommer 
som gjennomsnitt av tre uavhengige 
meglerselskaps anslag på skipenes verdi
(certepartifrie) ved årskiftet 1998/99.

vi) Enkelte befraktningskontrakter har
klausuler som gir befrakter mulighet
til, på spesielle vilkår, å kansellere 
kontraktene.

Farstad Supply AS 1999 UT 741 27400 4400 680 x N x 3-5 år EMC 1

Farstad Supply AS 2000 UT 730 19200 2200 570 8 år Petrobras 2

Farstad Supply AS NOR 1998 UT 722 L 18000 2200 525 x N x 249,2 155,0 spot 3

Farstad Supply AS NIS 1997 UT 722 16800 2750 540 240,8 112,0 sept. 02 Petrobras 4

Farstad Supply AS NOR 1993 UT 722 14400 2400 570 x FIFI II N x 180,8 78,3 nov. 05 Norske Shell 5

Farstad Supply AS NOR 1993 UT 722 14400 2400 570 x FIFI II N x 180,8 79,7 aug. 03 + opsj. Norsk Hydro 6

Farstad Supply AS IOM 1991 ME 303 II 14400 1850 567 x N x 146,0 28,2 april 99. ASCo 7

Farstad Supply AS NIS 1983 ME 303 13040 2056 476 x FIFI II UK x 100,8 16,9 des. 99 Petrobras 8

Farstad Supply AS IOM 1983 ME 303 13040 2056 476 x FIFI II UK 100,8 16,1 nov. 00 Petrobras 9

Farstad Supply AS NOR 1980 UT 708 10560 2013 459 FIFI II N x 81,7 12,8 mars 00 + + ETPM/HM Coastguard 10

IOS (50%) ii) NIS 1987 Hudong 9800 2060 402 x FIFI I 81,5 34,3 spot 11

IOS (50%) NIS 1983 ME 303 12240 2280 467 x x 103,7 42,7 juni 99 MSPMS/Woodside 12

IOS (50%) NIS 1983 Amels 10560 2047 395 x FIFI I 83,5 38,5 juni 99 MSPMS/Woodside 13

IOS (50%) NIS 1983 ME 303 12240 2350 481 x 103,7 42,7 april 99 BHPP 14

IOS (50%) NIS 1983 Bolsønes 12800 2112 484 x FIFI II 103,9 42,7 april 99 BHPP 15

IOS (50%) NIS 1991 ME 303 II 13200 1750 567 x N x 145,7 67,5 des. 00 Petrobras 16

IOS (50%) NOR 1983 UT 708 12240 1969 407 x 84,2 42,7 april 00 + opsj. EMC/HM Coastguard 17
iii) NIS 1998 KMAR 404 16100 2900 538 x FIFI I x 0 0 spot 18

Farstad Supply AS 1999 UT 745 9600 4300 900 x FIFI II N x 10 år Norsk Hydro 19

Farstad Supply AS IOM 1999 VS 483 6700 4070 902 x - - mars 04 ASCo 20

Farstad Supply AS IOM 1999 VS 483 6700 4070 902 x - - jan. 04 + opsj. Amerada Hess UK 21

Farstad Supply AS IOM 1996 UT 750 7200 4494 965 x 153,3 31,8 feb. 01 ASCo 22

Farstad Supply AS IOM 1995 UT 745 7200 4680 965 x 150,8 75,4 jan. 00 + opsj. ASCo 23

Farstad Supply AS IOM 1991 UT 705 6600 3000 868 x 107,5 23,8 jan. 02 + opsj. ASCo 24

Farstad Supply AS NOR 1991 UT 705 6600 3000 868 x N 107,5 17,3 april 05 + opsj. Norsk Hydro 25

Farstad Supply AS NOR 1990 UT 705 L 6600 3796 1016 x 117,5 17,0 des. 01 + opsj. Saga Petroleum 26

Farstad Supply AS NOR 1983 UT 706 L 6120 3330 780 x 74,2 11,5 sept. 00 + opsj. ASCo 27

Farstad Supply AS IOM 1982 UT 705 omb. 6570 4300 - x 190,8 121,6 aug. 06 + opsj. DSND 28

Farstad Supply AS IOM 1982 ME 202 6760 2902 540 x 69,7 12,1 april 02 + opsj. Amerada Hess UK 29

Farstad Supply AS NIS 1984 ME 202 5250 2980 615 x 71,0 12,6 nov. 06 Petrobras 30

Farstad Supply AS NOR 1983 UT 706 6120 2512 630 x FIFI I N x 76,2 15,2 feb. 00 + opsj. ASCo Norge 31

Farstad Supply AS NOR 1982 H/R omb. 3400 1540 250 x FIFI I N 44,5 7,7 des. 03 Amoco N 32

Farstad Supply AS IOM 1982 H/R 3400 1540 395 x 33,7 5,2 juli 99 + opsj. BHP Petroleum 33

IOS (50%) NIS 1983 ME 202 5160 3003 620 x 71,9 55,5 okt. 03 Esso 34

IOS (50%) NIS 1982 ME 202 6960 2972 612 x 72,2 55,5 sept. 00 + opsj. Esso 35

P S V  -  P L A T F O R M  S U P P L Y  V E S S E L KONTRAKTSOVERSIKT PR. 26.03.99
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PSV skipet Lochnagar
Lochnagar før ombygging til rørleggingsfartøy for fleksible
rør, et samarbeidsprosjekt mellom Farstad Shipping og
DSND.

Omfanget av ombyggingen
Skisse som viser den omfattende ombyggingen av selve
skipet. Totalt er det snakk om ca. 1.250 tonn med nytt stål,
ny hovedmotor, en ekstra azimuth thruster akter og ny
tunnelthruster forut, helidekk, innredning for 60 personer
og DP anlegg i henhold til DnV klasse Aut R. I tillegg vil
det bli en helt ny akterbro. Lochnagar er etter om-
byggingen forlenget 23 m og blitt 5 m bredere. I tillegg
kommer utrustning og utstyr for rørlegging som er DSND
sin andel av ombyggingen. 

Lochnagar under ombygging
Lochnagar under ombyggingen ved verftet Victor Lenac i
Rijeka, Kroatia. Dit kom båten medio februar og arbeidet
startet umiddelbart.

Rørleggingsskipet Lochnagar
Lochnagar etter ombyggingen. Skipet har en åtte års
kontrakt med DSND, som skal benytte skipet i Brasil i
den første del av kontraktsperioden.
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Nytt stål
Opprinnelig skip
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