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Farstad Shipping ASA har som strategi

å være en langsiktig og betydelig opera-

tør internasjonalt av store, moderne

offshore servicefartøyer. Farstad Ship-

ping har konsentrert sin virksomhet i

den del av markedet som etterspør den

største og mest avanserte del av

tonnasjen, dvs. ankerhåndteringsskip

(AHTS) med hestekrefter større enn

10.000 HK og plattform supplyskip

(PSV) med lasteevne større enn 2000

DWT.

Farstad-rederiet startet sin offshore

aktivitet i 1973 som en av pionerene i

Nordsjøen. Rederiet kontraherte da sitt

første forsyningsskip, en AHTS av typen

UT 704, forøvrig Ulstein-gruppens de-

sign nr. 1.  Totalt har rederiet frem til i

dag kontrahert 28 skip.  Kjøp og salg av

tonnasje på gunstige tidspunkt har stått

sentralt i oppbyggingen av dagens virk-

somhet.

Selskapet har vært børsnotert siden

1988. I 1993 ble selskapet et fullt inte-

grert rederi ved at samtlige drifts-

funksjoner ble innlemmet i selskapet.

Gjennom samarbeidet med P&O, Australia

(International Offshore Services), og det

brasilianske offshore-selskapet Petroserv

(Brazilian Offshore Services) har Far-

stad Shipping befestet sin inter-

nasjonale satsing. Selskapets flåte består

av 35 skip, hvorav av 16 PSV og 18

AHTS samt ett fartøy for legging av

fleksible rørledninger. Av disse eies 2

PSV og 7 AHTS av IOS (Farstads andel

50%), mens 1 AHTS er innbefraktet til

dette selskapet på bareboat avtale. 

Selskapets aktivitet drives ut fra

Ålesund, Aberdeen og Macae (Brasil)

med tilsammen 50 ansatte. Skip i Østen

og Australia drives av P&O Maritime

Services i Melbourne. Antall seilende

var ved årsskiftet ca 750.

Selskapets skip drives ut fra våre

kunders forventninger  til høy kvalitet.

De drives på et nivå som overstiger

minimumskravene i nasjonale og inter-

nasjonale regleverk med hensyn til

sikkerhet og miljøvern. Skipene gjen-

nomgår  planlagte vedlikeholdsprogram

oppsatt i henhold til anbefalinger fra

utstyrsleverandører, klassifikasjonssel-

skaper, myndigheter samt selskapets

erfaringer. Selskapet vil opprettholde en

langsiktig befraktningsprofil.

Antall aksjonærer er ca. 2.500. Kursen

på selskapets aksjer var ved utgangen av

året NOK 25,50. Dette gir selskapet en

børsverdi på ca. NOK 1.156 mill..
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Økonomisk utvikling Farstad Shipping

Farstad-flåten
10 AHTS>10000 HK

12 PSV>2000 DWT

2 PSV<2000 DWT

1 Pipelayer flexible 

pipes

IOS-flåten

8 AHTS> 10000 HK

2 PSV>2000 DWT

*)Kontantstrøm (CF) 
definert som resultat før skatt og salg av skip + avskrivninger + endring opp-/nedskriving av gjeld i valuta.
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Utviklingen i 1999
Etter to svært gode år ble 1999 et

svakere år for supplyskipsrederiene.

Redusert etterspørsel etter supplyskip

kombinert med effekten av de siste års

store antall nykontraheringer, medførte

et stort fall i ratene.  I tillegg opplevde

flere rederier å få befraktningsavtaler

kansellert. Konsekvensen av den nega-

tive markedsutviklingen ble at skip måt-

te legges i opplag. Også Farstad Ship-

ping valgte å legge ett skip i opplag.

Markedsutviklingen etter 3. kvartal gir

håp om at markedet kan være i ferd

med å snu. Farstad Shipping merket

dette spesielt  hva angikk aktiviteten i

Østen/Australia. 

Farstad Shipping fremlegger et resultat

som bærer preg av disse markeds-

forholdene. I tillegg påvirkes resultatet

negativt av et urealisert valutatap knyt-

tet til selskapets pantegjeld. Ca. 75% av

selskapets inntekter er i valuta slik at

kursoppgang i USD, GBP, AUD

generelt er positivt for selskapets aktiv-

iteter.

Selve driften av skipene har i 1999 vært

tilfredsstillende uten større uhell. Flåten

ble utvidet med 4 nye skip som alle ble

levert fra verftene i tide og innenfor

budsjett.  

Resultat og utbytte
Farstad Shipping oppnådde for 1999

driftsinntekter på NOK 801,5 mill.

(NOK 768,7 i 1998).  Det er i 1999 ikke

gjennomført salg av skip, mens drifts-

inntektene for 1998 inkluderer en salgs-

gevinst på NOK 62,0 mill. Økning i

fraktinntekter må sees i sammenheng

med økning av antall skip i flåten.

Bokført resultat før skatt ble NOK 86,0

mill. Tilsvarende resultat for 1998 var

NOK 258,7 mill. Konsernets kontant-

strøm*) i perioden er NOK 292,8 mill.

mot NOK 309,3 mill for samme periode

i 1998. Kontantstrøm pr. aksje ble NOK

6,46 (NOK 6,82).    

Driftskostnadene for perioden ble NOK

426,5 mill. (NOK 347,6 mill.). 

Hovedårsaken til de økte kostnadene er

økningen i antall skip. Driftsresultat før

avskrivninger og finans, eksklusiv salgs-

gevinster, ble i 1999 på NOK 374,9 mill.

(NOK 359,1 mill.). Ordinære avskrivn-

inger utgjør NOK 159,6 mill. (NOK

118,9 mill.).

Netto finanskostnader utgjør NOK

129,3 mill. (NOK 43,3 mill.). Dette

inkluderer en urealisert disagio på NOK

47,3 mill. (agio NOK 6,3 mill.) som

følge av kursregulering av selskapets

pantegjeld i valuta. Gjeld i valuta

betjenes med inntekter fra langsiktige

befraktningsavtaler i valuta. 

Styret vil foreslå overfor general-

forsamlingen følgende anvendelse av

morselskapets overskudd: 16.203.426,-

Overført fra 

annen egenkapital:             -29.125.944,-

Utbytte pr aksje kr 1,00:      45.329.370,-

*)Kontantstrøm definert som resultat før skatt og salg av
skip + avskrivninger + endring opp-/nedskriving av
gjeld i valuta.
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Finansiering og kapitalstruktur
Pantegjelden er i perioden nedbetalt

med NOK 127,5 mill. (NOK 155,7 i

1998). Rentebærende pantegjeld var pr.

31.12.99 NOK 1.693,1 mill. (NOK

1045,4 mill.). Av selskapets pantegjeld

ved årskiftet var 38,4% i USD, 18,8% i

GBP, 2,1% i AUD og 40,7% i NOK.

Rentebærende omløpsmidler utgjorde

ved årskiftet NOK 199,6 mill. (NOK

141,2 mill.). 

Konsernets bokførte egenkapital var pr.

31.12.99 NOK 1.223,7 mill. (NOK

1.188,5 mill.) tilsvarende NOK  27,00

(NOK 26,22) pr. aksje. Selskapet har

ved årskiftet innhentet anslag på

markedsverdien av skipene (certeparti-

frie) fra tre skipsmeglere. Gjennom-

snittet av disse verdianslagene gir en

verdijustert egenkapital på NOK 44,05

(NOK 48,72) pr. aksje. Verdianslagene

indikerer at det har vært et verdifall på

flåten i 1999 på ca. 12%. 

Administrative forhold
Med unntak av skipene i Asia-/Stille-

havsregionen drives selskapets skip ut i

fra  kontoret i Ålesund med 30 ansatte

og kontoret i Aberdeen med 11 ansatte.

Totalt er 521 seilende knyttet til disse

kontorene. Driften av skipene i  Brasil

blir samordnet gjennom vårt nyopp-

rettede joint ventureselskap i Macae,

Brazilian Offshore Services (BOS).

Dette selskapet har 7 ansatte på

kontoret og 76 seilende knyttet til våre

skip i  Brasil. I Asia-/Stillehavsregion-

en er det P&O Maritime Services,

Melbourne, som ivaretar driften av

skipene. 154 seilende er knyttet til våre

skip i denne regionen.

Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av året steget

fra NOK 21,00 til NOK 25,50 ved

utgangen av 1999. Dette gir selskapet

en børsverdi på ca. NOK 1.156 mill.

(NOK 951 mill.). Det ble i 1999 utbetalt

NOK 1,00 i utbytte. Tilsvarende beløp

er foreslått for utbetaling i 2000.

Selskapets styre har fullmakt til å utvide

aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 6

mill. aksjer uten fortrinnsrett for nåvær-

ende aksjonærer. Fullmakten er gyldig

frem til ordinær generalforsamling i

2000. I tillegg har styret fullmakt til

kjøp av inntil 10% av egne aksjer.

Fullmakten gjelder til 30.06.2000. Ingen

av styrets fullmakter er benyttet i 1999.

Flåten
Farstad-flåten består nå av 25 skip. I

tillegg kommer 9 skip eiet gjennom

IOS, samarbeidsselskapet med P&O,

Australia (Farstads andel 50%), samt

ett skip innbefraktet til IOS på bareboat

avtale.

Plattformskipene (PSV) Far Strider og

Far Supplier ble levert fra Kværner

Govan, Glasgow henholdsvis 12. jan-

uar og 12. mars. Begge skipene gikk

umiddelbart etter levering inn på 5 års

certepartier til henholdsvis Amerada

Hess og ASCo UK. Far Supplier ble i

august terminert fra sin kontrakt med

ASCo. Skipet gikk i  november inn på 2

års kontrakt til ASCo Norge sammen

med Far Spirit for å betjene BP/Amoco

på norsk sektor. 

Kontrakten som Far Scotsman (PSV)

hadde, ble terminert i juli. På grunn av

markedsforventningene ble skipet lagt i

opplag. Skipet ble liggende i opplag

resten av året.

Ankerhåndteringsskipet (AHTS) Far

Sovereign ble levert fra Langsten Slip

og Båtbyggeri AS 25. juni. For dette
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skipet er inngått samarbeidsavtale med

EMC (European Marine Contractors).

På grunn av markedsforholdene valgte

partene i september å la skipet gå til

Brasil for å påbegynne den kontrakten

som er inngått for Far Santana (AHTS).

Dette skipet ble levert fra Ulstein Verft

AS 25. februar 2000 og gikk direkte til

Brasil for å påbegynne sin 7,5 års

kontrakt med Petrobras. Far Sovereign

gikk ved Far Santanas ankomst tilbake

til Nordsjøen for oppdrag.

Far Star (PSV) ble levert fra Brattvaag

Skipsverft AS 19. august. Skipet gikk

deretter inn på 10 års kontrakt med

Norsk Hydro.

Far Sky og Far Senior forlot Nordsjøen

medio november for å påbegynne 6

måneders arbeid for BP/Amoco utenfor

Trinidad. 

I Østen/Australia var inntil 5 av våre

skip i perioder i 2. og 3. kvartal uten

oppdrag. I Nordsjøen var det spesielt i

3. kvartal at vi fikk merke det dårlige

markedet. Med 3 AHTS i spotmarked-

et, reduserte rater på tre kontrakter og

ett skip i opplag ble resultateffekten

stor.

Helse,  miljø og sikkerhet 
Farstad Shipping  har opprettholdt de

siste års sterke engasjement i bevisst-

gjøring av helse, sikkerhet- og miljø-

saker (HMS) ombord i skipene og i

driftsorganisasjonene på land. Våre

krav til skipsdrift ligger på et nivå som

overstiger minimumskravene i nasjon-

ale og internasjonale regelverk med

hensyn til sikkerhet og miljøvern. Dette

er også helt nødvendig ut fra våre

kunders forventninger til høy kvalitet.

Styret har tiltro til at den betydelige

satsingen på HMS vil styrke selskapets

konkurransesituasjon.

Prosjektet som ble igangsatt for kontroll

av utstyr og systemer med henblikk på

tusenårsskiftet, avdekket kun noen

mindre problemområder. Overgangen

til år 2000 gikk uten problemer av noen

art.

Også i 1999 har det vært en betydelig

opplæringsaktivitet for de ansatte med

fokusering på forbedring av HMS.

Sentralt i denne aktiviteten er rapport-

ering av uønskede hendelser (inkludert

tilløp), undersøkelse av årsaksforhold-

ene og utveksling av erfaringer om

årsak, kostnad og tiltak for å forhindre

gjentakelser. Dette systematiske arbeid-

et gir selskapet mulighet til å forbedre 

operativ sikkerhet, redusere tap og for-

sterke kulturen for rapportering av

hendelser knyttet til mennesker, mater-

iell eller miljø uten fokus på individuell

skyld.    

Driften av selskapet har i 1999 ikke for-

årsaket alvorlige personskader, større

materielle skader eller vesentlig for-

urensing av miljøet. Styret mener ar-

beidsmiljøet ombord og på land er godt.

Selskapet hadde i 1999 et sykefravær på

1,4 % samt  0,3% skade til sjøs.  

Markedsforholdene
Nordsjøen

Norsk og britisk sektor er fortsatt de

viktigste markedene for Farstad Ship-

ping. I 1999 kom ca. 59% av selskapets

fraktinntekter fra disse markedene.

Nordsjøens andel av fraktinntektene

har de siste årene vært fallende.

Markedsbalansen for supplyskip i

Nordsjøen opplevde i 1999 en for-

verring for første gang på seks år. I 1.

halvår var etterspørselen etter supply-

skip på linje med 1. halvår 1998. På

grunn av økt tilgang på tonnasje falt

imidlertid den gjennomsnittlige utnyt-

telsesgraden. 

I 3. kvartal ble Nordsjømarkedet ytter-

ligere rammet av den økende over-

skuddstonnasjen, mens 4. kvartal ga et

betydelig fall i etterspørselen. Dette ga

en ytterligere reduksjon i utnyttelses-

graden. Fallet i  4. kvartal ble imidlertid

begrenset som følge av netto avgang av

tonnasje fra Nordsjøen. Mens den gjen-

nomsnittlige utnyttelsesgraden i 1.

halvår var ca. 89% (95% i 1. halvår

1998) falt den til ca. 85% (97%) i 3.

kvartal og 82% (93%) i 4. kvartal.

Det er den stabile etterspørselen knyttet

til drift og vedlikehold av eksisterende

installasjoner som har gjort at fallet i

Nordsjømarkedet ikke er blitt større.

Leterelatert aktivitet, som er svært olje-

prisavhengig, utgjør en stadig mindre

andel av den samlede etterspørselen

etter forsyningsskip i Nordsjøen og

utgjorde i 1999 kun 5%.

De siste års gode markedsforhold har

bidratt til et betydelig antall nykontra-

heringer. Markedsutviklingen i 1999 bi-

dro til at kontraheringsaktiviteten

nesten er stoppet opp.
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Brasil

Til tross for store problemer med den

brasilianske økonomien i begynnelsen

av 1999, så har aktiviteten i denne re-

gionen vært stabil. Brasil har ambi-

sjoner om fortsatt å være ett av fore-

gangslandene når det gjelder olje-

aktivitet på dype farvann. Åpning av

brasiliansk sokkel for utenlandske olje-

selskap vil understøtte dette ytterligere.

Etter at Far Sovereign gikk på kontrakt

til Petrobras i slutten av september, har

Farstad 7 skip som opererer i området.

Ca. 28% av Farstads fraktinntekter kom

i 1999 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. Lochnagar som er

på kontrakt til DSND (Søndenfjeldske)

har også arbeidet for Petrobras med

legging av fleksible oljerørledninger.

Gjennom opprettelsen av BOS ønsker

Farstad ytterligere å befeste og videre-

utvikle sin posisjon i det brasilianske

markedet.

Australia og  Sydøst-Asia

I 1999 kom ca. 15% av Farstads frakt-

inntekter fra denne regionen. Ved ut-

gangen av 1999  arbeidet to PSV og seks

AHTS i denne regionen. 

Fallet i oljeprisen påvirket aktiviteten i

denne regionen allerede i siste halvdel

av 1998. Gjennom hele 1999 har

aktiviteten vært lav.  Etter at bunnen ble

nådd i 3. kvartal, tok aktiviteten seg

gradvis opp utover i 4. kvartal. 

Samarbeidet med P&O har gjort at vi

står godt rustet til å møte den økte

aktiviteten  i  regionen.  Ett eksempel på

dette er at IOS ble valgt til å være Shells

samarbeidspartner på båtsiden i for-

bindelse med utbyggingen av Malam-

paya-feltet utenfor Filipinene.

Vest-Afrika og Mellom-Amerika

I september ble det inngått en sam-

arbeidsavtale med Tidewater om mar-

kedssamarbeid i Vest-Afrika og Mel-

lom-Amerika vedrørende våre AHTS.

Så langt har samarbeidet resultert i

kontrakter for Far Senior og Far Sky på

Trinidad og Tobago.

Skipsfartsbeskatningen
I 1996 vedtok Stortinget en ny skips-

fartsbeskatning. Det nye skattesystemet,

ga norske rederier tilfredsstillende ram-

mebetingelser sammenlignet med ram-

mebetingelsene i land som norsk skips-

fart konkurrerer med. 

Dessverre har Stortinget ved alle bud-

sjettbehandlinger siden ordningen ble

innført, klart å så tvil om stabiliteten i

næringens rammevilkår ved gjentatte

forringelser av ordningen. Det er av stor

betydning at en kapitalintensiv næring

som skipsfarten har forutsigbarhet i sine

rammebetingelser. Det at stadig nye

land i Europa har innført ramme-

betingelser for skipsfarten som er mer

konkurransedyktige enn de norske, gjør

ikke saken bedre. Dersom denne

situasjonen fortsetter må en forvente at

den positive utvikling som norsk skips-

fart har vært inne i de siste årene, vil

komme til å snu.

Farstad Shipping ASA



Ålesund,  13. mars 2000            
I styret for Farstad Shipping ASA

Per Erik Dalen

Sverre A. Farstad
Styrets leder

Terje J.K.Andersen
Administrerende direktør

Per Norvald Sperre

Bjarne Sælensminde

Sigmund Borgundvåg

Bjørn Havnes

Utsiktene fremover
Det er en klar sammenheng mellom

oljeselskapenes inntjening og selskap-

enes lete- og investeringsaktivitet. Re-

dusert inntjening som følge av lav olje-

pris, medførte betydelige kutt i oljesel-

skapenes leteaktivitet i 1999. Dette

resulterte i et betydelig antall rigger i

opplag. I tillegg ble det igangsatt store

kostnadsreduserende kampanjer i olje-

selskapene. Mange av disse var motiv-

ert ut fra behovet for å dokumentere

fusjonsgevinster. 

På bakgrunn av utviklingen i oljeprisen

utover i 1999 og inn i 2000 har en sett

flere og flere signaler om at leteaktivi-

teten er i ferd med å ta seg opp igjen.

Mens det ved inngangen til 2000 er 96

halvt nedsenkbare rigger i arbeid på

verdensbasis forventes dette å øke til ca

110 ut på ettersommeren. Det er Nord-

sjøen, Vest Afrika, Østen/Australia og

Brasil som forventes å stå for økningen.

Tilsvarende forventes antall jackup-rig-

ger å øke fra 265 til 300. Her er det

spesielt Gulf of Mexico som forventes å

bidra med veksten. Nevnte utvikling

gjør at både Brasil, Østen/Australia og

Vest-Afrika må forventes å øke sin

etterspørsel etter supplyskip i tiden som

kommer.

Markedsbalansen i 1999 ble sterkt på-

virket av de mange nybygg som har

kommet ut. Det er ikke forventet at

etterspørselen i 2000 skal være stor nok

til å absorbere overskuddstonnasjen.

Markedene utenfor Nordsjøen har

imidlertid de seneste månedene i større

grad enn forventet tatt unna tonnasje

fra Nordsjøen. Når utnyttelsesgraden i

Nordsjøen nærmer seg 90%, har det

vanligvis  slått  ut i et løft i  ratene. Vi

har mot slutten av 1. kvartal opplevd

utnyttelsesgrader på dette nivået og en

tilsvarende kraftig rateoppgang. Med

forventninger om fortsatt netto avgang

av tonnasje fra Nordsjøen er det be-

rettiget håp om at markedet kan kom-

me raskere tilbake enn det som var

forventet for bare noen måneder siden. 

En vesentlig del av Farstad-flåten var

ved inngangen til 2000 kontraktsmessig

dekket opp gjennom inngåtte befrakt-

ningsavtaler, beregnet til ca. 90% i 1.

halvår og ca. 75% i 2. halvår. 

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forut-

setning om fortsatt drift. Basert på

selskapets solide egenkapital og skip-

enes befraktningssituasjon bekrefter

styret at forutsetningen er tilstede.
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Farstad Shipping ASA

MORSELSKAPET FARSTAD SHIPPING ASA  (NOK 1000) KONSERN

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 

Resultat

Resultat pr. aksje (NOK)

1999

-
35.576

38

35.614

-
-

(38.293)

(38.293)

(2.679)

(2.355)

(5.034)

22.659
(1.422)

21.237

16.203

-

16.203

0,36

1999

795.844
5.492

154

801.490

(231.946)
(148.423)

(46.117)

(426.486)

375.004

(159.638)

215.366

28.958
(158.294)

(129.336)

86.030 

(5.576)

80.454

1,77

1998

703.052
3.648

62.005

768.705

(184.671)
(122.528)

(40.430)

(347.629)

421.076

(118.893)

302.183

32.747
(76.181)

(43.434)

258.749

(1.844)

256.905

5,67

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

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

7,14

NOTE

17

14

20

7

17

2
2

11

4

12

18

5

125

10
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Farstad Shipping ASA

1999

4.727
2.583.487

39.049
60.202

675

650

2.688.790

154.577
51.505
31.367

155.463

392.912

3.081.702

1998

6.303
1.830.998

42.591
206.430

675

650

2.087.647

119.189
28.817
21.257

112.175

281.438

2.369.085

1997

7.879
1.549.407

36.589
114.610

275

425

1.709.185

58.149
33.561
11.171

156.414  

259.295

1.968.480

FARSTAD SHIPPING ASA  (NOK 1000) KONSERN   

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

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler:
Kundefordringer fraktinntekter
Andre kortsiktige fordringer 
Andre kapitalplasseringer
Bankinnskudd

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

MORSELSKAPET

NOTE

7
7

10

6
6

3 
6

16

7

1999

45.329
198.396
980.023

1.223.748

126
1.693.066

1.693.192

38.102
45.329
81.331

164.762

1.857.954

3.081.702

1998

45.329
198.396
944.832

1.188.557

2.068
1.045.402

1.047.470

37.374
45.329
50.355

133.058

1.180.528

2.369.085

1997

45.329
211.509
720.036

976.874

1.411
875.937

877.348

25.347
45.329
43.582

114.258

991.606

1.968.480

1998

6.303
1.710

-
-

1.425
207.156

1.473.586

1.690.180

39.003
9.326

21.257
62.516

132.102

1.822.282

1999

4.727
2.195

-
-

675
164.039

1.473.686

1.645.322

5.922
29.102
31.367
71.239

137.630

1.782.952

1998

45.329
198.396

1.459.583

1.703.308

2.068
-

2.068

8.154
45.329
63.423

116.906

118.974

1.822.282

1999

45.329
198.396

1.430.457

1.674.182

126
-

126

27.433
45.329
35.882

108.644

108.770

1.782.952

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Aksjekapital
Overkursfond
Annen egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld:
Langsiktig gjeld:
Annen langsiktig gjeld
Rentebærende pantegjeld

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Avsatt aksjeutbytte
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

NOTE

19
9
9

12
16

8

9

13

11

B A L A N S E

Per Erik Dalen

Sverre A. Farstad
Styrets leder

Per Norvald Sperre

Bjarne Sælensminde

Sigmund Borgundvåg

Bjørn Havnes Terje J.K.Andersen
Administrerende direktør

Ålesund,  13. mars 2000            
I styret for Farstad Shipping ASA



Farstad Shipping ASA

1999

16.203
-

(38)
2.355

-
33.081
19.279

(1.942)
-

(47.378)

21.560

186
(1.415)

(36)
43.867

-

42.602

-
-
-

(45.329)
-

(45.329)

18.833

83.773

102.606

1999

86.030
(5.204)

(154)
159.638

8.252
(35.388)

728

(1.942)
47.257

7.120

266.337

400
(764.906)

(36)
-
-

(764.542)

724.438
(127.506)

-
(45.329)

-

551.603

53.398

133.432

186.830

1998

258.749
(348)

(62.005)
118.893

24.069
(61.040)
12.027

657
(6.296)
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

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

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

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
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 

A

B

C

A  +  B  +  C

K O N TA N T S T R Ø M O P P S T I L L I N G
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Regnskapsprinsipper - ny regnskapslov
Regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskaps-
loven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 
Som følge av ny regnskapslov har selskapet endret
prinsipp for omregning av gjeld i utenlandsk valuta
til balansedagens kurs. Tidligere ble langsiktig gjeld
i utenlandsk valuta ført til den høyeste kurs av
låneopptakskurs og årsavslutningskurs. Endringen
medførte en inntektsføring 01.01.99 direkte mot
egenkapitalen av urealisert kursgevinst på NOK
16.441.
Tidligere reservefond er nå overført til overkurs-
fond og tidligere disposisjonsfond er overført til
annen egenkapital.
Resultat og balanse er reklassifisert som følge av
oppstillingsplanen i regnskapsloven av 1998. De
sammenlignbare tall for tidligere år er omarbeidet
for å reflektere de ovenfor nevnte endringer.
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 selskap-
ene, eliminert. Aksjer i datterselskap er bokført til
kostpris og er eliminert mot egenkapitalen i
datterselskapet på overtagelses- eller etablerings-
tidspunktet. Ved konsernelimineringene er  kjøps-
verdimetoden benyttet.
Resultatregnskapet for utenlandske datterselskaper
er omregnet til NOK til gjennomsnittskurser for
året. Balanseposter er omregnet etter kurs ved
årsavslutning. Egenkapital i utenlandsk valuta
justeres til kurs pr. 31.12 ved en regulering direkte
mot egenkapitalen.
Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper
Fraktinntekter resultatføres når de er opptjent.
Inntekter og kostnader knyttet til certeparti
periodiseres ut fra det antall dager kontrakten varer
før og etter regnskapsperiodens slutt.
Vurdering og presentasjon av omløpsmidler
Omløpsmidler i form av aksjer og grunnfondsbevis
behandles ikke som en handelsportefølje og er
verdsatt samlet til det laveste av kostpris og
markedsverdi. Kundefordringer og andre kortsik-
tige fordringer er oppført i balansen til pålydende
med fradrag for eventuelt forventet tap.
Andel i ansvarlig selskap (ANS)
Andel i dette selskap, se note 4, er ført etter prin-
sippene om proporsjonal konsolidering (brutto-
metoden). Dette innebærer at Farstads andeler 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 andeler 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 utgjorde 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 certeparti-
periode tilsier lengre eller kortere avskrivningstid. 
Goodwill
I tilknytning til kjøpet av disponentselskapene
Sverre Farstad & Co. AS 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 byggekon-
trakten, inspeksjonskostnader og eventuelt andre
relaterte kostnader i byggeperioden, aktiveres. For
øvrig vises til note 10.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelser
overfor 223 ansatte på land og sjø gjennom to
kollektive pensjonsordninger.  Selskapet har  indi-
viduelle avtaler med 5 personer hvor selskapet dek-
ker pensjonsforpliktelsen gjennom årlige premie-
innbetalinger. Disse tilskuddene kostnadsføres som
pensjonskostnad etter hvert som de påløper.
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 pensjons-
forpliktelse føres som pensjonskostnad i regn-
skapet. Når det gjelder forpliktelsene overfor sjø-
folkene viser beregninger en overfinansiering.
Denne er ikke aktivert i balansen. For øvrig vises til
note 12.
Vedlikeholdskostnader
Periodisk vedlikehold balanseføres og kostnads-
føres over perioden frem til neste periodiske
vedlikehold/ dokking, normalt hver 30 måned. Ved

Farstad Shipping ASA

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

NOTE

1
NOTE

1
Regnskapsprinsipper
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Finansposter

Andeler i ansvarlige selskaper

NOTE

2
NOTE

2

NOTE

4
NOTE

4

Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 
1998 1999 1999 1998

Finansinntekter
3.670 4.006 Renteinntekter bank og plasseringer 8.501 7.905

516 1.367 Mottatt aksjeutbytte 1.367 516
11.808 14.251 Renteinntekter datterselskaper - -

476 1.725 Realisert kursgevinst valuta 16.125 7.382
- - Urealisert kursgevinst valuta - 16.441

408 1.310 Andre finansinntekter 2.965 503
16.878 22.659 Sum finansinntekter 28.958 32.747

Finanskostnader 
- - Pantegjeldsrenter 94.488 57.972

21 35 Andre finanskostnader 1.679 970
384 1.387 Realisert kurstap valuta 14.870 7.094

- - Urealisert kurstap valuta 47.257 10.145
405 1.422 Sum finanskostnader 158.294 76.181

Farstad Shipping har 50% deltagelse og 50% andel av stemmeberettiget kapital i P/R International Offshore
Services ANS, Ålesund som inngår i konsernet med følgende tall:

Resultat Skatt Resultat Omløps- Skip og Kortsiktig Langsiktig Egen-
før skatt midler per. vedl. gjeld pantegjeld kapital

8.722 (4.572) 4.150 68.313 297.085 11.862 197.836 195.658

levering av nybygg balanseføres en andel av kostpris
som periodisk vedlikehold. Ved salg av skip
kostnadsføres skipets aktiverte vedlikeholds-
kostnader direkte som reduksjon av salgsgevinsten. 
Valuta
Resultatposter er ført i de enkelte regnskap etter
transaksjonstidspunktets kurs eller terminkurs der
hvor postene er kurssikret. Omløpsmidler, kortsiktig
gjeld og pantegjeld i utenlandsk valuta er ført til
kurser ved årsavslutning og gevinst eller tap som
følge av kursendringer resultatføres. Terminkon-
trakter som ikke er sikringskontrakter, er vurdert
samlet til laveste av termin- og markedskurs. Netto
urealisert tap utgiftsføres. 
Følgende årsavslutningskurser er benyttet: USD 8,0395
GBP 12,991 , AUD 5,2370 og BRL 4,4540.
Skatter
Konsernets virksomhet er strukturert i henhold til
reglene for rederibeskatning i Norge. Morselskapet
Farstad Shipping er ikke innenfor ordningen. Sel-
skapet har skattereduserende midlertidige forskjeller
som man har valgt ikke å balanseføre som en utsatt
skattefordel.. Skattekostnaden i resultatregnskapet
omfatter periodens betalbare skatt. Denne er delvis

knyttet til skatt på brutto fraktinntekter i uten-
landske farvann. Tonnasjeskatt innenfor ordningen
klassifiseres som driftskostnad og er på grunn av
størrelsen på Farstad Shipping sine skip ubetydelig.
Nåverdien av utsatt skatt knyttet til de positive,
midlertidige forskjeller som er overføret til selskaper
innenfor det nye skattesystemet, er vurdert som
uvesentlig, da selskapet ikke forventer at den
skattepliktige inntekt, som disse midlertidige
forskjeller representerer, 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 vurderingen basert på selskapets intensjon
om at tilpasningen skal være langsiktig og at rederiet
skal opprettholde sine aktiviteter. For øvrig vises til
note 11.
Kontantstrømoppstilling
Ved presentasjon av kontantstrømoppstillingen
benytter selskapet den såkalte indirekte modellen.
Inkludert i oppstillingen linje for likvider er bank-
innskudd, andre pengeplasseringer og omløpsaksjer.

Andre kortsiktige fordringerNOTE

3
NOTE

3 Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1998 1999 1999 1998

537 524 Bunkers og smøreoljebeholdninger 5.398 3.022
1.167 2.369 Lån til ansatte 2.403 1.167
1.212 6.085 Forskuddsbetalte kostnader 6.296 5.065

177 182 Fordring på konsernselskap - -
6.234 19.942 Andre fordringer og opptjente inntekter 37.408 19.563
9.327 29.102 51.505 28.817
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NOTE

6
NOTE

6
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 163.517 84.200 1,03 1.684 2.315
Ulstein Mek. Verksted Holding ASA 15.832 12.600 0,02 3 36
Solstad Offshore ASA 71.588 10.000 0,03 20 280
Sum omløpsaksjer og grunnfondsbevis 14.020
Anleggsaksjer:
Farstad Shipping Ltd., Aberdeen GBP 5.000 5000 100 65 1.691
Farstad Supply AS, Ålesund 1.471.245 1.471.245 100 1.471.245 1.471.245
Farstad Brasil AS, Ålesund 100 100 100 100 100
Sum aksjer i datterselskaper: 1.471.410 1.473.036
Andre anleggsaksjer 650 650
Sum anleggsaksjer 1.472.060 1.473.686
Aksjer eid av Farstad Supply AS:
Farstad International AS 50 50 100 50 50

Av fordringer konsernselskap på NOK 164.039 utgjør morselskapets fordring på Farstad Supply AS, 
NOK 162.956. Denne fordringen oppstod i hovedsak ved Farstad Shippings salg av skip til det nye skipseiende
selskap innenfor ordningen for rederibeskatning. Fordringen renteberegnes til markedsrente.

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 11.082 4.727 1.576
Kontrakter nybygg(0%) 206.430 752.894 899.122 0 60.202 0
Biler (20-25%) 2.584 1.017 715 1.707 1.179 739
Andre driftsmidler (2-25%) 8.868 3.527 80 4.011 8.304 932
Direkte eide skip 2.150.189 905.198 0 774.425 2.280.962 123.332
Andel skip i ANS 390.227 1.552 0 98.737 293.042 33.059
Sum skip m.v. 2.551.868 911.294 795 878.880 2.583.487 158.062
Sum driftsmidler             2.774.107 1.664.188 899.917 889.962 2.648.416 159.638

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.
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 mill.)

1999 1998 1997 1996 1995 
Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg

Biler 1,0 0,4 1,3 0,4 0,9 0,5 1,4 1,4 0,3 0,2
Goodwill - - - - - - - - - -
Andre driftsmidler 3,5 - 1,0 - 1,8 - 1,3 0,1 0,3 0,1
Skip - direkte eide 6,1 - 144,0 118,5 54,1 127,7 33,5 - 8,9 64,4
Skip - andeler i K/S, ANS 1,6 - 79,6 - 214,6 - - - 138,7 - 
Kontrakter skip 752,9 - 321,6 - 281,2 - 132,4 - 142,5 -
Sum for konsernet 765,1 0,4 547,5 118,9 552,6 128,2 168,6 1,5 290,7 64,7

Gjennomsnittlig antall ansatte i administrasjonen i Ålesund, Aberdeen og Macaé, var 44. Gjennomsnittlig antall
seilende på skipene i 1999 var 726. Av selskapets flåte er 10 skip i et 50% eid selskap og inngår i konsernets
lønnskostnad med tilsvarende andel. Lønnskostnader for utenlandske seilende lar seg vanskelig fordele korrekt
på ovennevnte grupper.

NOTE

5
NOTE

5
Lønnskostnader, antall ansatte

Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1998 1999 1999 1998 
12.141 13.137 Lønninger 157.931 132.111

- - Mannskapskostnader IOS skip 48.316 36.835
2.228 3.222 Arbeidsgiveravgift 17.151 14.075
1.729 1.766 Pensjonskostnader 4.044 3.404

554 1.008 Andre ytelser 29.578 22.363

16.652 19.133 257.020 208.788
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Skattemessige forholdNOTE

11
NOTE

11 Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern

1998 1999 1999 1998
Beregning av skattepliktig resultat :

323.674 16.203 Regnskapsmessig resultat før skatter
1.458 (1.238) Permanente forskjeller

(315.873) - Gevinst skip, konsernintern overføring

Endringer i midlertidige forskjeller knyttet til:
657 (1.942) Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

1.571 1.684 Anleggsmidler / langsiktig gjeld
(11.487) (7.935) Reversert fra korreksjonsinntekt

- (6.772) Underskudd til fremføring

0 0 Skattepliktig resultat

Beregning av utsatt skatt.Spesifikasjon av forskjeller:
(2.068) (126) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld (126) (2.068)
6.457 4.773 Anleggsmidler 4.773 6.457

(1.587) (2.955) Ubenyttet godtgjørelse (2.955) (1.587)
(13.659) (6.887) Fremførbart underskudd (6.887) (13.659)
(7.935) - Korreksjonsinntekt - (7.935)

(18.792) (5.195) Beregningsgrunnlag for utsatt skatt (5.195) (18.792)

5.262 1.455 Utsatt skattefordel, ikke aktivert 1.455 5.262

Spesifikasjon av skatter i resultatregnskapet:
- - Betalbare skatter  til utlandet 5.576 1.844

0 0 Sum skattekostnad 5.576 1.844

Fastsatt RISK-beløp pr. 01.01.99 er kr. -1,00 pr. aksje.  RISK-beløpet pr. 01.01.00 er foreløpig beregnet til kr. -1,00 pr. aksje.

NOTE

9
NOTE

9
Utvikling i selskapets aksjekapital og egenkapital (MORSELSKAP)

Tidspunkt Farstad Shipping ASA Antall Aksje- Overkurs- Annen
aksjer kapital fond egenkapital

01.01.1999 45.329.370 45.329 198.396 1.459.583
31.12.1999 Årets resultat 16.203
31.12.1999 Avsatt til utbytte (45.329)

Antall / saldo morselskap 45.329.370 45.329 198.396 1.430.457

Annen kortsiktig gjeldNOTE

8
NOTE

8 Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1998 1999 1999 1998 

18.004 20.314 Skattetrekk, feriepenger, fridager, mva., m.v. 20.444 18.015
- - Beregnet, betalbar skatt 2.736 1.644

4.455 2.305 Påløpne kostnader 4.461 6.914
- - Påløpne, ikke forfalte pantegjeldsrenter 27.617 16.966

40.786 7.180 Gjeld til konsernselskap - -
178 6.083 Annen kortsiktig gjeld 26.073 6.816

63.423 35.882 81.331 50.355

NOTE

10
NOTE

10
Kontrakter nybygg

Selskapet har 1 skip i ordre med levering februar 2000 fra Ulstein Verft.  Investeringen blir på ca. NOK
298.000, hvorav NOK 60.202 er aktivert som anleggsmidler pr. 31.12.99 for innbetalte kontraktsterminer til
verksteder, tilsyn og rederileveranser. 
Det planlegges en langsiktig finansiering i størrelsesorden 80% av investeringen.
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NOTE

12
NOTE

12
Pensjoner 

Selskapets pensjonsordninger behandles regnskapsmessig i henhold til standard for pensjonskostnader. 
Se nærmere omtale under regnskapsprinsipper side 13.

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

31.12.99 31.12.98
Opptjente forsikrede pensjonsrettigheter 9.973 8.915
Opptjente ikke forsikrede pensjonsrettigheter 92 104
Pensjonsmidler (verdsatt til virkelig verdi) (8.579) (6.309)
Beregnet arbeidsgiveravgift 4 241
Beregningstekniske korreksjoner (1.364) (883)

Netto pensjonsforpliktelse  1)                                         126 2.068

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%
Uttakstilbøyelighet AFP 30,0% 50,0%

Netto pensjonskostnader  fremkommer på følgende måte:

Pensjonsutbetaling over driften 69 55
Pensjonskostnader tilskuddsordninger 1.169 1.239
Pensjonskostnader for kollektive ordninger over driften 1) 2.806 2.110

Netto pensjonskostnader 4.044 3.404

1)Aktuarmessige beregninger for sjøfolkene viser at ordningen er overfinansiert med NOK 3.967.  
Selskapet har valgt å ikke føre opp denne overfinansieringen i balansen.

NOTE

13
NOTE

13
Rentebærende gjeld

Netto rentebærende gjeld pr. 31.12: 1999 1998
Rentebærende gjeld 1.693.066 1.045.402
Rentebærende omløpsmidler (199.607) (141.241)
Netto rentebærende gjeld 1.493.459 904.161

2000 2001 2002 2003 2004 Etter 2004
Avdragsplan for gjelden*) 147.000 206.000 200.500 193.000 193.000 990.100

*) Til opptrekkskurs, inklusiv beregnede avdrag knyttet til 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.
31.12.99 er 38,4% i USD, 18,8% i GBP og 2,1% i AUD. Den resterende del er i NOK. Ett nybygg som skal
leveres i februar 2000 vil bli finansiert i USD. Det er pr. 31.12.99 inngått fastrenteavtaler på inntil 2 år for NOK
211,4 mill og USD 22,4 mill. De øvrige lånene har flytende rente. 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 perioder på 6 måneder.
Pantegjelden knyttet til det enkelte skip fremgår av flåteoversikten på side 47. I forbindelse med levering av vårt
foreløpig siste nybygg i februar 2000 vil pantegjelden øke med USD 30,5 mill.

NOTE

14
NOTE

14
Offentlige tilskudd

Morselskap Farstad Shipping ASA Konsern 

1998 1999 1999 1998

Statlig refusjonsordning for å sikre 
- - sysselsettingen av norske sjøfolk 9.683 10.589

Refusjonsordning for vikar- og praksis- 
- - plasser for sjøfolk under utdanning 562 534

Offentlige tilskudd til reduksjon av
0 0 mannskapskostnader 10.245 11.123
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NOTE

15
NOTE

15
Finansielle instrumenter utenom balansen

Til kurssikring av utestående fordringer og fremtidige inntekter i utenlandsk valuta hadde selskapet 
pr. 31.12.99 følgende terminkontrakter:

a) Terminer på salg av totalt GBP 20,8 mill. med forfall fra januar 2000 til mai 2003.
Innløsningskurs varierer mellom NOK 12,00 og 13,42.

b) Terminer og opsjoner på salg av totalt USD 20,5 mill. med forfall fra januar 2000 til mars 2001.
Innløsningskurs  varierer mellom NOK 7.94 og 8,17.

Til kurssikring av planlagt finansiering av nybygg i USD har selskapet pr. 31.12.99 inngått terminkontrakter 
på kjøp av USD 30,5 mill. med forfall 25.02.00 til snittkurs 7,7664. Til omlegging av lånetransjer i NOK 
er det inngått terminkontrakter på kjøp av GBP 7,0 mill. med forfall 31.01.01 til snittkurs 12,5950

Pantestillelser og garantiansvarNOTE

16
NOTE

16 Farstad Shipping ASA Morselskap Konsern 

Pantestillelser: 
Av selskapets gjeld og påløpne renter er sikret ved pant 0 1.720.683

Til sikkerhet for denne gjeld stilles:
Bankinnskudd - 23.979
Kundefordringer fraktinntekter - 150.138
Skip, bokførte verdier - 2.574.004

0 2.748.121

I tillegg har selskapet stillet fremtidige fraktinntekter, og eventuelle forsikringsutbetalinger som sikkerhet 
for gjelden. Skyldig skattetrekk for ansatte er bundne midler, som er avsatt på egen konto og inngår i bank-
innskudd med NOK 4.806

Garantiansvar :
Garantiansvar som ikke er medtatt som gjeld i balansen 1.522.167 207.627

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.31.12.99 utgjør 
NOK 1.521.772

NOTE

17
NOTE

17
Fordeling på virksomhetsområde

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

AHTS 398.745 213.308 185.437 78.106 107.331 1.384.075
PSV inkl. Lochnagar 397.099 213.178 183.921 78.285 105.636 1.228.978
Totalt skip 795.844 426.486 369.358 156.391 212.967 2.613.053
Norsk sektor 207.231 113.629 93.602 39.657 53.945 789.576
Britisk sektor 246.175 124.845 121.330 42.122 79.207 497.733
Brasil 220.554 105.934 114.620 44.819 69.800 795.304
Østen/Australia 117.670 77.917 39.754 28.798 10.956 244.077
Andre 4.214 4.160 54 994 (940) 286.363
Totalt sektor         795.844 426.486 369.358 156.391 212.967 2.613.053

Det er i 1999 investert NOK 317.974 i nye AHTS skip og NOK 442.637 i nye PSV skip. Total investering NOK
760.611. Driftsresultat (EBIT) for Farstad Shipping er NOK 215.366.  Differansen på NOK 2.399 fordeler seg på:
Andre inntekter med NOK 5.492, Salg anleggsmidler med NOK 154, Andre avskrivninger med NOK 3.247.

Noen av skipene har i 1999 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
1999/2000. Bokførte verdier pr. 31.12.99 er benyttet og inkluderer det enkelte skips avsetning til periodisert
vedlikehold i balansen pr. 31.12.99.
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NOTE

18
NOTE

18
Nærstående parter 

Tyrholm & Farstad AS, Ålesund, selskapets største aksjonær med eierandel på 46%, blir definert som
nærstående part. Selskapet inngikk 01.01.98 en forlengelse av husleieavtalen på 5 år, og videre pr. 01.01.99 en
fornyelse av en EDB-avtale på 5 år og en fellestjenesteavtale på 3 år med Tyrholm & Farstad AS.  Avtalene
gjelder for hovedkontoret i Ålesund og utgjør en årlig kostnad på NOK 3.483

Selskapet har ingen fordring eller gjeld til Tyrholm & Farstad AS pr. 31.12.99.

Selskapets 20 største aksjonærer
PR. 31.12.99: Antall %
1 Tyrholm & Farstad AS 20.846.199 46,0
2 Odin Norge 3.021.100 6,7
3 Sverre A. Farstad 1.000.000 2,2
4 Jan H. Farstad 1.000.000 2,2
5 Storebrand Livsforsikring 959.700 2,1
6 Bankers Trust Company 650.000 1,4
7 DnB Real-Vekst 631.500 1,4
8 Fokus SMB 600.000 1,3
9 Gjensidige NOR Spareforsikring 597.500 1,3

10 DnB Real-Invest 406.600 0,9
11 Credit Suisse Equity 400.000 0,9
12 Det Stavangerske Dampskibssels. 393.400 0,9
13 Skandinaviske Enskilda Banken 350.000 0,8
14 Tine Pensjonskasse 335.000 0,7
15 Brown Brothers Harriman & Co 300.000 0,7
16 Vesta Liv AS 279.200 0,6
17 Avanse Barnespar 256.600 0,6
18 Vital Forsikring ASA 250.000 0,6
19 Postbanken Aksjespar 217.600 0,5
20 Trondheim Komm.Pensjonskasse 217.000 0,5

Totalt 20 største aksjonærer 32.711.399 72,2
Totalt 10 største aksjonærer 29.712.599 65,5
Totalt 56 utenlandske aksjonærer 2.342.632 5,2 
Totalt antall aksjer på 2.549 eiere 45.329.370 100,0

Selskapets 10 største aksjonærer
PR. 31.12.98: Antall %
1 Tyrholm & Farstad AS 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 Dampskibssels. 423.400 0,9

10 Morgan Guaranty Trust 410.000 0,9

Totalt 10 største aksjonærer 29.603.899 65,3

Aksjer eid av styret , ledende ansatte
og revisor PR. 31.12.99: Antall

Styret:
Sverre A. Farstad 22.252.199
Per Norvald Sperre 0
Sigmund Borgundvåg 20.000
Bjørn Havnes 0
Bjarne Sælensminde 85.000
Per Erik Dalen 0

Ledende ansatte:
Terje J.K. Andersen 29.000
Torstein L. Stavseng 32.000
Karl-Johan Bakken 0

Selskapets revisor:
Ernst &Young AS 0

AKSJEFORDELINGEN PR. 31.12.99:

N O R S K E U T E N L A N D S K E T O T A L T
Antall Aksje- Antall Aksje- Antall Aksje-

Antall aksjer aksjonærer beholdning % aksjonærer beholdning % aksjonærer % beholdning %

1- 999 1.016 340.828 0,8 6 3.148 0,0 1.022 40,1 343.976 0,8
1.000- 49.999 1.408 5.743.822 12,7 43 451.984 1,0 1.451 56,9 6.195.806 13,7

50.000- 99.999 26 1.872.829 4,1 2 127.500 0,3 28 1,1 2.000.329 4,3
100.000- 499.999 35 6.370.760 14,0 4 1.110.000 2,5 39 1,5 7.480.760 16,5
Mer enn 500.000 8 28.658.499 63,2 1 650.000 1,4 9 0,4 29.308.499 64,7

Sum 2.493 42.986.738 94,8 56 2.342.632 5,2 2.549 100,0 45.329.370 100,0

NOTE

19
NOTE

19
Aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital er NOK 45.329 fordelt på
45.329.370 aksjer pålydende NOK 1,00 i en
aksjeklasse. På generalforsamlingen har en aksje en
stemme.

På ordinær generalforsamling 27.04.99 fikk styret
fullmakt til å kunne gjennomføre kapitalutvidelser
på inntil 6,0 mill. aksjer. Fullmakten omfatter
kapitalforhøyelser også mot annet enn penger,
således at styret kan gjennomføre fusjoner, kjøp av
virksomhet, aktiva m.v. Fullmakten innebærer også
at styret kan fastsette betingelsene ved utstedelse av
aksjene. 

Fullmakten har ikke vært benyttet og har gyldighet
frem til ordinær generalforsamling i mai 2000.
Styret har fullmakt til kjøp av inntil 10% av egne
aksjer til kurser mellom kr. 1,- og kr. 50,-.
Fullmakten er gyldig til 30.06.2000. Selskapet har i
februar og mars 2000 ervervet tilsammen 551.500
egne aksjer (1,2%) til gjennomsnittskurs NOK 26,82
pr. aksje.

Det er ikke utstedt aksjeopsjoner for hverken styret
eller selskapets ledelse.
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NOTE

20
NOTE

20
Ytelser til ledende personer, styre og revisor

Farstad Shipping ASA - morselskap 1999 1998
Administrerende direktør
Lønn 1.025 995 
Pensjonsforpliktelser 300 172 
Annen godtgjørelse 585 1.007

1.910 2.174

Honorer til styrets medlemmer
Styrets leder 163 155
Styrets 5 medlemmer 605 575

768 730

Honorer til revisor
Revisjonshonorar 196 167
Konsulenthonorar 86 130

282 297

Dersom adm. direktør eller finansdirektør på grunn av skifte av kontrollerende eier (oppkjøp) sier opp sin stilling
eller blir sagt opp, har de rett til en kompensasjon tilsvarende 2 årslønner.
Det er for adm. direktør avtalt en ordning med opptjening av et sluttvederlag som pr. 31.12.99 har akkumulert seg
til kr. 133.333,- . Adm.direktør har en førtidspensjonsavtale som gir en gjensidig rett til å kreve førtids-
pensjonering ved fylte 60 år.
Selskapet har ikke utstedt aksjeopsjoner til styret eller ansatte. Selskapets ledelse ( 3 personer) har en resultat-
basert bonusordning, beløpsmessig begrenset oppad til kr. 500.000,- pr. person. Ordningene vurderes av styret
årlig.
Lån til ledende ansatte, aksjeeiere
Selskapet yter lån til adm. direktør med kr. 1.440.000,- og til finansdirektør med kr. 579.000,-. Renten er fastsatt til
normalrentesats for rimelige lån i arbeidsforhold, for tiden 5%. Det er ikke gitt lån til fordel for medlemmer av
styret eller aksjeeiere.

Farstad Shipping ASA

Til Generalforsamlingen i Farstad Shipping ASA

Vi har revidert årsregnskapet for Farstad Shipping ASA for regnskapsåret 1999, som viser et overskudd på kr
16.203.426,- for morselskapet og et overskudd på kr 80.454.000,- for konsernet. Vi har også revidert
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og
konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår
oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. 
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskaps-estimater, samt vurdering
av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk omfatter revisjon
også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at
vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets 

økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overens-
stemmelse med god regnskapsskikk

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
anvendelse av overskuddet  er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Ålesund, 15. mars 2000

ERNST & YOUNG AS

Odd Jarle Døving
statsautorisert revisor

R E V I S J O N S B E R E T N I N G 1 9 9 9
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Positivt

• Kraftig oppgang i oljeprisen.

• Ingen alvorlige ulykker.

• God driftskvalitet.

• Tildeling av SAGAs HMS-pris

• Høy kontraktsdekning for selskapets skip.

• Levering av 4 nye skip i tide og innenfor budsjett.
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H E N D E L S E R I 1 9 9 9

• Fallende etterspørsel etter supplyskip.

• Kansellering av to periodekontrakter.

• Ett skip i opplag.

• Økning i kostnader til norske mannskaper.

• Ustabile rammevilkår - nye endringer i reglene for 

rederibeskatning. 

• Oppgang i internasjonale renter.

• Lav kurs på selskapets aksjer.

Negativt
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Mike Gibbon
Safety & Personnel Manager

Richard Stables
Accountant

John R. Maxwell
General & Chartering Manager

Trevor Reid
Ship Manager

George Grant
Ship Manager

Jim Watt
Ship Manager

Magnar Gjerde
Kvalitet/sikkerhetssjef

Sylvi L. Eliassen
Befrakter

Idar Gjerde
Økonomisjef

Hallkjell Dahle
Økonomisjef IOS

Rolf Synnes
Mannskapssjef

Jan H. Farstad
Teknisk sjef

Felipe Meira
General Manager

Marco Melo
Purchaser

Nadimo Nakhle
Operations Supervisor

Carlos Temke og Aristido Reichert er ansatt i Petroserv, 
men utfører oppdrag for BOS etter nærmer avtale.

Adriana Monteiro
Administration Supervisor
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Farstad Shipping ASA
Konsernets hovedadministrasjon ligger

i Ålesund. Selskapet hadde ved

årskiftet 30 ansatte på kontoret. Fra

kontoret drives 16 av selskapets skip

med 328 ansatte seilende. I tillegg

kommer byggetilsyn og senere drift av

ett skip under bygging.  Skipsdriften

inkluderer en AHTS som går i

Nordsjøen og en AHTS i Brasil som

begge eies av IOS. Skip som går i Brasil

drives i samarbeid med BOS.  

Torstein L. Stavseng
Finansdirektør

Terje J. K. Andersen
Adm. direktør

Karl-Johan Bakken
Direktør Marked/Drift

Ålesund havn

Aberdeen havn

Macaé havn



Farstad Shipping LTD
Selskapet er vårt driftskontor i Aber-

deen med 11 ansatte. Kontoret har

ansvaret for driften av 9 supplyskip

samt Lochnagar som i 1998 ble om-

bygget til rørleggingsfartøy for fleksible

rør. Skipet befinner seg for tiden i

Brasil og driften her skjer i samarbeid

med DSND Consub S.A.  Totalt har

kontoret ansvar for 193 seilende, i

hovedsak britiske. Kontoret hadde i

1998/1999 også ansvar for byggetilsyn

av to PSV som Farstad hadde under

bygging i Glasgow.

BOS Navegação Ltda
BOS (Brazilian Offshore Services) ble

etablert i juni 1999 for å følge opp drift,

lokal bemanning og markedsføring av

Farstads supplyskip i Brasil. Også to

andre rederier (Sealion og Solstad) har

overlatt sin lokale operasjon til BOS,

slik at selskapet nå har ansvaret for

totalt 11 skip. Selskapets kontorer lig-

ger sentralt til like ved basen til Petro-

bras i Macae. BOS har 7 ansatte på

kontoret. 76 ansatte seilende er knyttet

til Farstad-skip.

BOS er etablert på 50/50 basis med

Petroserv S/A. Petroserv er et brasil-

iansk offshore service selskap med

lange tradisjoner innenfor brasiliansk

oljeindustri.

Farstad Supply AS
Selskapet er Farstad-gruppens skips-

eiende selskap. Selskapet ble etablert i

1997 som et ledd i rederiets tilpasning

til reglene i den nye skatteordningen for

rederiselskaper. Ved inngangen til 2000

eide selskapet 24 skip og hadde ett skip

i ordre for levering 25. februar 2000.

Selskapet har ingen ansatte.

P/R International Offshore 
Services ANS
IOS eier 9 skip samt ett skip innleid på

bareboat kontrakt. Selskapet har i mars

2000 fått tildelt 5-års kontrakt (+op-

sjoner på tilsammen 15 år) for et fartøy

som vil bli bygget ved et Sør-Koreansk

verft. Prosjektet er nærmere omtalt på

side 37. 

Selskapet har ingen ansatte. Farstad

Shipping er forretningsfører for IOS.

P&O Maritime Services i Melbourne

ivaretar driften av de åtte skipene som

IOS for tiden har i Østen/Australia.  

Farstad International AS 
og Farstad Brasil AS
Disse selskapene har ingen funksjon

utenom å eie henholdsvis IOS og BOS.

Farstad Shipping ASA

P&O 
AUSTRALIA

100%

50%50%

FARSTAD SUPPLY AS

P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS

FARSTAD INTERNATIONAL AS

100%
PETROSERV

50%50%

BOS NAVEGAÇÃO LTDA

FARSTAD BRASIL AS

100%

FARSTAD SHIPPING LTD.
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F I N A N S I E L L E H O V E D TA L L

1995

442,8

72,2

(220,0)

295,0

(116,9)

178,1

(35,2)

142,9

1.271,6

311,8

1.583,5

705,3

822,1

56,1

238,1

255,8

248,1 

1.583,5

705,3

44,5%

1.224,4

736,3

1999

801,3

0,2

(426,5)

375,0

(159,6)

215,4

(129,3)

86,0

2.688,8

392,9

3.081,7

1.223,7

1.693,2

164,8

186,8

228,2

287,3

3.081,7

1.223,7

39,7%

2.613,1

1.693,1

1998

706,7

62,0

(347,6)

421,1

(118,9)

302,2

(43,4)

258,7

2.087,7

281,4

2.369,1

1.188,6

1.047,5

133,1

133,4

148,4

369,5

2.369,1

1.188,6

50,2%

1.866,2

1.045,4

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

Anleggsmidler

Omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

LIKVIDITET

Likvide midler 

Arbeidskapital (1)

Kontantstrøm  (2)

KAPITAL

Totalkapital 

Egenkapital 

Egenkapitalandel (3)

FLÅTE

Bokført verdi skip, skipsandeler

Pantegjeld skip

1997

598,3

75,1

(275,0)

398,5

(124,5)

274,0

(33,6)

240,4

1.709,2

259,3

1.968,5

976,9

877,3

114,3

167,6

145,0

368,3 

1.968,5

976,9

49,6%

1.579,0

875,9

1996

458,8

0,2

(242,5)

216,5

(120,1)

96,4

(37,9)

58,6

1.319,8

273,6

1.593,4

713,5

813,9

66,0

197,5

207,7

180,0 

1.593,4

713,5

44,8%

1.264,7

710,8

FARSTAD SHIPPING   ASA  -  KONSERN

Farstad Shipping ASA
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1999

45,3

25,50

1.155,9

26,80

19,00

1,77

1,77

6,34

6,34

1,00

-1,00

1998

45,3

21,00

951,9

43,00

19,80

5,67

4,30

8,15

6,78

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)

1997

45,3

42,00

1.903,8

50,50

24,00 

5,30

3,65

8,12

6,47

1,00

-1,00

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

DEFINISJONER:
(1) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld.
(2) Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring opp- og nedskrivning av gjeld i valuta.
(3) Bokført egenkapital i % av totalkapitalen.
(4) Antall aksjer multiplisert med børskurs pr. 31.12.
(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.

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

D R I F T S I N N T E K T E R
(eks. salgsgevinster)

K O N T A N T S T R Ø M
(før skatt og salgsgevinster) 

19981997

199619951994

mill. NOK mill. NOK

1999 19981997

199619951994

1999
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0
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31.12.9631.12.9531.12.9431.12.9331.12.92

Far Scandia
UT 705

Far Scotsman
ME 202

Far Sea
ME 303 II

Far Crusader
ME 303

Utvikling i skipsverdier
PSV AHTS

Skipsverdier vs. pantegjeld

PantegjeldBokførte verdierMarkedsverdier

mill. NOK

mill. NOK

150

120

90

60

30

0

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
31.12.92 31.12.93 31.12.94 31.12.95 31.12.96 31.12.97 31.12.98 31.12.99

92 93 94 95 96 97 98 99

Verdijustert 
egenkapital

TOTALT                    PR. AKSJE

mill. NOK NOK
2500

2000

1500

1000
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0
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0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1996 1997 1998 1999

Utvikling i
EBIT-marginer

%

50

40

30

20

10

0

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

Markedsverdi skip 3.385,9 74,70
Bokført verdi skip 2.613,1 57,65

Merverdi skip 772,8 17,05

Bokført egenkapital 1.223,8 27,00

VEK 1.996,6 44,05

Verdijustert egenkapital
(VEK) PR. 31.12.99

30.06.9931.12.9831.12.97 31.12.98

Virksomhetsområder
Note 17 på side 18 gir en detaljert regn-

skapsmessig oversikt de enkelte seg-

ment. I tillegg er det vist regnskapstall i

forbindelse med beskrivelsen av de en-

kelte markedssegment på sidene 32-41.

Fordeling av kostnader, inntekter, ba-

lanseverdier vil være beheftet med

usikkerhet. Den gir heller ikke et godt

nok grunnlag for vurdering av det

enkelte området. Andre faktorer som

må tas hensyn til, er; markedenes ulike

behov og krav til tonnasje, skipenes

ulike økonomiske levetid i de ulike

marked, alder på tonnasjen, langsiktig-

het i kontraktsdekningen, driftsrisiko,

skatteregler, behov for bruk av lokal

samarbeidspartner, ulik administrativ/

markedsmessig oppfølging av enkelte

skip.

Verdijustert egenkapital pr. 
31.12.99
Beregnet VEK har falt med ca. 10%

sammenlignet med beregnet verdi pr.

31.12.1998 og var ved utgangen av

1999 beregnet til NOK 2,0 mrd.. Børs-

verdien på selskapet (børskurs multi-

plisert med antall aksjer) har i samme

periode økt med ca. 20% etter et fall på

rundt 50% i 1998.  Børsverdien var ved

utgangen av 1999 ca. NOK 1.156 mill.

Markedsverdier skip
Skipenes markedsverdier er et gjen-

nomsnitt av de anslag som er innhentet

fra 3 uavhengige norske skipsmeglere

ved årskiftet 1999/2000. En oversikt

over verdianslagene for det enkelte

skip fremgår av flåteoversikten på side

47. Meglernes verdianslag forutsetter at
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skipene er certepartifrie og umiddelbart

tilgjengelige for salg. Meglerene har gitt

sine verdier i NOK. 

Utviklingen i skipenes verdier de siste

årene er vist i figuren på side 28, repre-

sentert ved to skip bygget i 1983 (Far

Scotsman og Far Crusader) og to skip

bygget i 1991. Etter et fall i markeds-

verdiene i 1998 for Farstad-flåten på ca.

7%, indikerer flåteverdiene nå et ytter-

ligere fall på 12% i 1999. Markeds-

utsiktene gjør at det er lite trolig med

ytterligere fall i verdiene. 

Variasjon i megleranslag
Meglerne har gitt sine verdianslag i

intervall i form av høy/lav vurdering.

Dersom en tar gjennomsnittet av meg-

lernes "høy"-verdier, gir dette en mar-

kedsverdi på flåten på NOK 3.483,8

mill. (tilsvarende VEK på NOK 46,20

pr. aksje), mens gjennomsnittet av

"lav"-verdiene gir en markedsverdi på

flåten på NOK 3.288,1 mill. (tilsvarende

VEK på NOK 41,90 pr. aksje).

En endring på 10 % i skipsverdiene

innebærer en endring i VEK på NOK

7,50 pr. aksje.

Mer-/mindreverdier
Beregningen av den verdijustert egen-

kapital tar ikke hensyn til eventuelle

andre merverdier i selskapet enn de

som fremkommer som følge av for-

skjellen mellom skipenes markeds-

verdier og skipenes bokførte verdier.

Verdianslagene er gitt under forut-

setning av at skip kan selges enkeltvis.

Det er ikke gjort justeringer for

eventuelle mer-/mindreverdier i inn-

gåtte 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  4,7 mill. knyttet til kjøpet av de

to driftsorganisasjonene Sverre Farstad

& Co A/S og Farstad Shipping Ltd i be-

gynnelsen av 1993. Det er ikke gjort

noen justering av denne i

verdiberegningene.

De siste årenes oppkjøp av hele sel-

skaper 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 ordi-

nær skatteposisjon i Norge på mange år

som følge av omfattende investeringer i

ny tonnasje. Overgangsordningene gjor-

de det imidlertid gunstig å tilpasse seg

den nye ordningen fra og med 1997.

Selskapet ser på denne tilpasningen

som et langsiktig tiltak.

Konsernets samlede skatteposisjon i

fremtiden vil være avhengig av resultat-

ene i de selskaper som står utenfor

ordningen, samt omfanget av driften på

Australsk sokkel og sokler med direkte

inntektsbeskatning ("withholding tax").

For detaljer om selskapets skattemes-

sige posisjon ved utgangen av 1999

vises til note 11 i regnskapet.

Rente og valutaforhold
Dette er nærmere omtalt i note 13 til

regnskapet. En oversikt over de største

långiverne samt forventet valutafordel-

ing på pantegjelden pr. 31.12.2000

fremgår av figuren til høyre. 

Ved inngangen til 2000 er rente-

eksponeringen for 2000 beregnet til:

1% endring i USD-rente slår ut med ca.

13 øre pr. aksje på kontantstrømmen.

1% endring i NOK-renten slår ut med

ca. 9 øre pr. aksje. 1% endring i GBP-

renten slår ut med ca. 6 øre pr. aksje.

Renteeksponeringen blir løpende redu-

sert gjennom kortsiktige og langsiktige

rentesikringsavtaler.

Selskapet forventer følgende valutafor-

deling for fraktinntektene for 2000:

NOK ca. 25 %, GBP ca. 30%, USD ca.

38% og AUD ca. 7%. Selskapet har

som følge av økningen i valutainntekter

de sist årene lagt om en betydelig del av

gjelden til korresponderende valutaer.

Valuta-eksponeringen knyttet til den

del av inntektene som ikke har

korresponderende drifts- og finanskost-

nader/avdrag, blir løpende redusert

gjennom ulike typer sikringsinstrument-

er. Effekten av valutasvingninger vil på

kort sikt avhenge av hvilke sikringsfor-

retninger som til enhver tid er gjort.

Sterk USD, GBP og AUD er generelt

sett positivt for selskapets aktiviteter.

Note 15 på side 18 viser sikrings-

forretninger pr. 31.12.99. 

Pantegjeld fordelt etter valuta
Estimat pr. 31.12.2000

*)inkl. 50% av gjelden i IOS , basert på
valutakurser pr. 31.12.99 

Pantegjeld*) fordelt på långiver

Sp. Møre MeesPierson

CBK/IOS DNB CBK

USD AUD

GBP NOK

A N A LY T I S K I N F O R M A S J O N
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Utbetalinger til aksjonærene
(NOK pr.  aksje)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Oslo Børs Totalindeks

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Styret har som målsetting å gi eierne av

selskapet, aksjonærene, en konkur-

ransedyktig avkastning på investert

kapital over tid. Aksjonærenes avkast-

ning vil måtte oppnås gjennom en

kombinasjon av positiv kursutvikling

på selskapets aksjer og utbetaling fra

selskapet. 

På bakgrunn av resultatet for 1999 og

selskapets egenkapitalsituasjon, har

styret foreslått et utbytte til aksjonær-

ene på NOK 1,00  pr. aksje.  Det er de

aksjonærer som har aksjer på general-

forsamlingstidspunktet, som er beret-

tiget til å motta utbytte. General-

forsamling avholdes i selskapets lokal-

er 10. mai 2000. Utbetaling av utbytte

til aksjonærene vil finne sted 29. mai.

Utbyttepolitikken de kommende år vil

fortløpende bli vurdert i forhold til

selskapets inntjening og invester-

ingsplaner. 

Kursen på selskapets aksjer var ved

inngangen til 1999 NOK 21,00. Ved

årsslutt var kursen NOK 25,50. Dette

gir selskapet en børsverdi på NOK

1.156 mill. Høyeste kurs i året var

NOK 26,80, mens laveste var NOK

19,00. 

Selskapet hadde pr. 31.12.99 2549

aksjonærer mot 2769 aksjonærer ved

utgangen av 1998. Antall utenlandske

aksjonærer var 56, og disse eide ca.

5,16% av aksjene. Utenlandske ak-

sjonærer kan eie 331/3% av aksjene.

Det har i 1999 totalt vært omsatt 17,9

mill. aksjer mot 25,6 mill. aksjer i 1998.

Aksjen har vært omsatt i 246 av 252

børsdager.                                       

I forbindelse med innføring av nytt

skattesystem fra 01.01.92 ble det inn-

ført et system, RISK, (Regulering av

aksjens Inngangsverdi med endring i

selskapets Skattelagte Kapital) som re-

gulerer aksjenes inngangsverdi ved salg.

RISK påvirker således den enkeltes

salgsgevinst eller tap. På side 27 er

angitt de RISK-beløp som er etablert

for Farstad Shipping.

For ytterligere informasjon om aksjonær-

forhold vises til note 19 på side 19.

Den nye regnskapsloven stiller krav til

at det skal gis opplysninger i note til

regnskapet om diverse aksjonærfor-

hold, fullmakter til styret mv. Disse

opplysningene er i detalj beskrevet i

nevnte note og derfor ikke gjentatt

ovenfor.

A K S J O N Æ R F O R H O L D

Finanskalender

Resultat for 1. kvartal 10. mai 
Generalforsamling 10. mai
Utbytte til aksjonærene 29. mai 
Resultat for 1. halvår 22. aug.
Resultat for 3. kvartal 31. okt.

(forbehold om endringer)
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Strategi
På verdensbasis består flåten av

supplyskip av 1600-1700 enheter, noe

avhengig av hva som defineres som

supplyskip. Utviklingen har de siste år-

ene brakt oljeaktiviteten fra grunt far-

vann til dypere farvann. Dypvanns-

feltenes størrelse har medført at disse er

prioriterte områder for oljeselskapene.

Sikker og effektiv operasjon under vær-

harde og krevende forhold på dypere

farvann, har medført endrede krav til

motorkapasiteter og ikke minst til vin-

sjekapasiteter for AHTS.

Kostnadsfokusering hos oljeselskapene

har skapt en betydelig rasjonalisering av

transporten til og fra oljeinstallasjonene

i Nordsjøen.  Dette har skjedd gjennom

et utstrakt samarbeid oljeselskapene i

mellom. Samarbeidet skjer enten dir-

ekte mellom selskapene eller gjennom

logistikk/baseselskap. Dette har ført til

at selskapene benytter færre, men større

PSV med stort dekksareal og store tank-

kapasiteter. Dette gir muligheter for sam-

tidig transport av mange forskjellige

typer last. Også utenfor Nordsjøen ser en

nå en økning i behovet for store PSV.

Farstad Shipping har i mange år kon-

sentrert sin satsing i den del av marked-

et som etterspør den største og meste

avanserte del av tonnasjen. Dette har

bl.a. medført at vi har bygget 8 store

AHTS og 8 store PSV gjennom de siste

10 årene. En viktig del av strategien har

også vært å selge ut den eldre del av

tonnasjen, dels som følge av den mar-

kedsmessige utviklingen og dels for å

finansiere fornyelse av flåten. 

Nærheten til det maritime miljø på

Nordvestlandet gir rederiet gode mulig-

heter for samarbeid med verft og ut-

styrsleverandører 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 rederi-

ets evne til å benytte seg av deres

erfaring og kompetanse.

Selskapets internasjonale satsing har

medført at kun 26% av intektene i 1999

kom fra norsk sektor. Denne inter-

nasjonaliseringen har delvis skjedd i

samarbeid med andre og delvis ved

egen hjelp. Den etablerte driftsstruktur

gjør at selskapet har relativt stor

fleksibilitet med sikte på å flytte skip

mellom de ulike markeder.

Britisk sektor sto i 1999 for ca. 31% av

inntektene.  Drift av skip på britisk

sektor ivaretas av vårt heleide datter-

selskap i Aberdeen.

Aktiviteten i Østen og Australia skjer i

regi av IOS. Skip i denne regionen

drives av P&O ut fra Melbourne. IOS

har i dag 8 skip i regionen. I 1999 sto

regionen for ca. 15% av Farstads

inntekter.

Satsingen i Brasil ble ytterligere befestet

i 1999 gjennom opprettelsen av BOS

(Brasilian Offshore Services), et selskap

som eies på 50-50 basis med det

brasilianske offshoreselskapet Petroserv.

BOS er opprettet for å følge opp driften

av våre og evt. andre rederiers skip i

Brasil. Ved utgangen av 1999 var 7 av

våre skip engasjert i Brasil. I 1999 kom

ca. 28% av våre inntekter fra dette

markedet.

For å lette tilgangen på markeder i

Vest-Afrika og Mellom-Amerika valgte

vi i 1999 å inngå et markedssamarbeid

for store AHTS med Tidewater. Dette

resulterte i at to av våre AHTS fikk

kontrakter på Trinidad/Tobago i

desember i 1999. 

Selskapet vil opprettholde en langsiktig

befraktningsstrategi med siktemål å

redusere eksponeringen for kortsiktige

svingninger i etterspørselen etter for-

syningsskip.
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Fordeling på rederi
AHTS>10.000 HK og PSV>2.000 DWT 

På verdensbasis pr. desember 99

Antall nybygg pr. region 

AHTS>10.000 HK pr. region 

PSV>2.000 DWT pr. region 

Flåtestruktur
Årene 1997 og 1998  var preget av store

eiermessige endringer i næringen. Et

svært godt supplymarked medførte høy

prising av supplyaksjer. Dette kom-

binert med god tilgang på kapital var

avgjørende for at disse endringene kun-

ne finne sted. Spesielt amerikanske

selskaper var aktive, noe som medførte

at selskaper som Trico Marine, Gulf

Offshore, Seacor og Tidewater ble

betydelige aktører i Nordsjømarkedet,

også når det gjelder store supplyskip. I

1999 har det vært liten restrukturer-

ingsaktivitet innenfor næringen.

En annen konsekvens av det gode

markedet i 1997 og 1998 var et stort

antall nykontraheringer. Ved inngang-

en til 1999 var det fortsatt 80 store

supplyskip i ordre, til tross for at det i

løpet av 1998 ble levert ca. 30 store

supplyskip. Til en viss grad fortsatte

kontraheringen også i 1999 og 2000.

Ved utgangen av 1999 er det fortsatt

mer enn 40 skip i ordre. De fleste

nybygg vil bli levert i løpet av 2000. 
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Ca. halvparten av skipene i ordre byg-

ges i USA for amerikanske redere. 

Disse forventes ikke i vesentlig grad å

påvirke markedssituasjonen utenfor

USA- / Mexico-gulfen. 

Fallet i oljeprisen i 1998 ga en kraftig

reduksjon i oljeselskapenes aktivitet på

verdensbasis som følge av omfattende

kostnadskutt.  Dette sammen med lever-

ing av det store antall nybygg, medførte

at markedssituasjonen for supplynær-

ingen i 1999 ble vanskelig. Et betydelig

fall i ratene og et stort antall skip i

opplag ble resultatet. I tillegg fikk en et

kraftig fall i kursene på supplyaksjer. At

oljeprisfallet ble kortvarig gir grunn til å

tro at den fryktede krisen i supply-

næringen mer vil ha form som en kor-

reksjon enn som en langvarig krise. Det

er derfor lite som tyder på at nedgangen

vil fremtvinge strukturelle endringer i

næringen. Kun et fåtall rederier har til

nå fått finansielle problemer.

Nordsjøen er fortsatt det viktigste mar-

kedet for de store supplyskipene. Spe-

sielt gjelder dette de store plattform-

skipene. På verdensbasis fantes det i be-

gynnelsen av 1998 109 store PSV. 90 av

disse (82,5%) gikk i Nordsjøen. I begyn-

nelsen av 1999 var verdensflåten kom-

met opp i 114 enheter, hvorav 101

(88,6%) gikk i Nordsjøen. Ved inn-

gangen til 2000 er antall enheter på

verdensbasis kommet opp i 140. Imid-

lertid er antall enheter i Nordsjøen

nesten uendret (102 enheter tilsvarende

74% av totalflåten). 

Denne utviklingen må også sees i sam-

menheng med at en del PSV er bygget

om og dermed blitt fjernet fra supply-

markedet. Flere av de norske supply-

skipsrederiene har de siste årene valgt å

satse også på andre områder enn den

tradisjonelle supply-aktiviteten. Denne

utviklingen vil trolig fortsette.

Mexico-gulfen har ikke uventet hatt den

største veksten i antall PSV. I tillegg er

det spesielt Brasil som har vist økt inter-

esse for store PSV i en begynnende 

rasjonaliseringsprosess av transporten

til og fra oljeinstallasjoner. I USA har

amerikanske supplyskipsselskaper nå 17

store PSV under bygging. Utenfor

Mexico-gulfen er det kun 6 store PSV

under bygging. 

Også når det gjelder store AHTS, er

Nordsjøens relative andel av verdens-

flåten synkende. Dette er imidlertid en 

utvikling som har foregått over mange

år. I begynnelsen av 1998 var det på

verdensbasis 115 store AHTS. 54 av

disse (47%) gikk i Nordsjøen. Ett år

senere var verdensflåten kommet opp i

133 enheter, hvorav 60 (45%) gikk i

Nordsjøen. Ved inngangen til 2000 er

antall enheter på verdensbasis kommet

opp i 149, hvorav 61 enheter (41%) er i

Nordsjøen. 

Oljeaktiviteten på verdensbasis har de

senere år økt betydelig på dypere og mer

krevende havområder. Av de 16 nye 

AHTS som ble levert i 1999, har hele 14

motorkraft med mer enn 15.000 HK. 

Disse er bygget for å møte denne økte

aktiviteten. Ved inngangen til 2000 er

det fortsatt 18 store AHTS under

bygging.

Gjennopprettelsen av markedsbalansen

i Nordsjøen vil være avhengig av at

markedene i Brasil, Vest-Afrika og 

Østen/Australia fortsetter å absorbere

overskuddstonnasje fra Nordsjøen.

Samtidig er det viktig at den positive

utviklingen i Mexico-gulfen fortsetter

slik at den nye tonnasjen som er/blir

bygget til den regionen finner arbeid i

regionen. Med dagens høye oljepris er

det grunn til å være optimistisk til at

begge deler kan skje.
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Lady Sandra sleper verdens største FPSO «Northern Endeavor»



Kilde: Petrodata

Markedet i Brasil
Brasil valgte i 1994 å knytte sin valuta

til USD. Etter at flere fastkurs-regimer i

Asia brøt sammen i 1997, økte presset

mot andre overvurderte valutaer. Dette

medførte en betydelig devaluering av

valutaen i begynnelsen av 1999 i for-

bindelse med at Brasil ble tvunget til å

introdusere en ny pengepolitikk. De

styrer nå etter et inflasjonsmål som skal

gi et mer fleksibelt valutakurssystem.

Med gjennvunnet tillit og stabilisert

valutakurs har sentralbanken begynt å

senke rentene. Rentenivået er kommet

ned fra 42% til 18,5%. Inflasjonen er

forventet å falle videre fra ca. 6% i år til

4% for 2001. Det forventes en vekst på

ca. 3% i 2000 og 4,3% neste år.

Petrobras, som frem til i dag har vært i

en monopolsituasjon i Brasil, produ-

serer ved inngangen til 2000 ca. 1,1

mill. fat olje daglig. Ca. 80 % av denne

produksjonen foregår offshore, en an-

del som er økende. Petrobras har am-

bisjoner om å øke produksjonen til ca.

1,3 mill. fat i år og til  1,85 mill. fat pr.

dag innen utgangen av 2005. "Campos

Basin" er det viktigste området for

Petrobras. 75% av produksjonen fore-

går her og 80% av reservene finnes i

dette området. De nyeste produksjons-

feltene er Marlin Syd og Roncador som
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Resultat pr. sektor Brasil

1999 1998

Fraktinntekter 220.554 154.037

Drift- og administrasjons kostnader 105.934 87.434

Driftsresultat før avskrivninger (EDBIT) 114.620 66.603

Avskrivninger 44.819 28.284

Driftsresultat skip (EBIT) 69.801 38.319

EDBIT % 52,0% 43,2%

EBIT % 31,6% 24,9%

Far Santana 
ankommer

Brasil

Fra basen i Macaé



tilsammen forventes å kunne produsere

inntil 500.000 fat pr. dag.

Når det gjelder leteaktiviteten, har den

de senere år også blitt utvidet til det

såkalte Santos Basin. Her ble det i slut-

ten av september 1999 gjort et svært lov-

ende funn på ca. 1600 meters havdyp.

En lovendring i 1997 åpnet for å gi

konsesjon til utenlandske oljeselskap på

brasiliansk sokkel. I tillegg ble Petro-

bras gitt tillatelse til å inngå samarbeid

med internasjonale partnere på allerede

tildelte blokker. Totalt har Petrobras

inngått samarbeidsavtaler for 30 av sine

blokker.

Med opprettelsen av ANP (Det brasil-

ianske oljedirektoratet) og lansering av

første internasjonale budrunde i 1998,

ble internasjonaliseringsprosessen enda

mer synlig. Budrunden resulterte i at 11

internasjonale oljeselskaper oppnådde

konsesjon på én blokk eller mer. Såvel

Amerada Hess, Elf, Texaco, Shell, Mo-

bil, Esso har nå offentliggjort borepro-

gram i Brasil med oppstart sommer/

høst i 2000. Aktiviteten vil foregå på

ulike vanndyp, men en vesentlig del vil

foregå på vanndyp over 1000 meter og

det dypeste på nærmere 3000 meter.

Totalt forventes at 4-6 nye leterigger skal

komme til området i løpet av året. Når

det gjelder behovet for supplyskip, er

dette fortsatt usikkert. Det vil blant

annet være  avhengig av hvilke sam-

arbeidsavtaler som de nye oljeselskap-

ene inngår med Petrobras når det gjel-

der bruk av deres base/båter.

Med stort og smått har Petrobras i dag

ca. 110 supplyskip på kontrakt. En be-

tydelig del av dette er eldre tonnasje og

båter som er for små i forhold til dagens

behov. Dette er tonnasje som over en

periode skal skiftes ut. Fra myndig-

hetenes side er det ønske om at for-

nyelsen skal ha sterkt brasiliansk inn-

slag. Dette innebærer brasilbygget tonn-

asje og drift av skipene fra selskap med

brasiliansk innhold. I  løpet av kort tid

forventes det at Petrobras vil be om

tilbud på 21 nye skip av ulik kategori

som skal erstatte eldre tonnasje. Noen

av disse vil være mellomstore AHTS.

Ca. 30% av fraktinntektene til Farstad

Shipping forventes i 2000 å komme fra

aktiviteten i Brasil. Skipene utfører opp-

drag innen supply, ankerhåndtering,

konstruksjon, 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.

Den lokale oppfølging av vår operasjon

i Brasil foretas av vårt joint venture

selskap med Petroserv, Brazilian Off-

shore Services (BOS).

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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Markedet i Østen / Australia
I 1999 opplevde landene i denne re-

gionen et betydelig økonomisk opp-

sving sett i forhold til den økonomiske

krisen som rammet regionen i 1997.

Sterk handel innen regionen og bedret

styring av landenes finanser har vært

viktige element for raskt å bringe

regionen tilbake til den del av verden

som har den kraftigste økonomiske

veksten. 

Flere av landene opplever nå sterk

positiv vekst. Spesielt er det viktig at

dette skjer i land som Sør-Korea,

Thailand, Malaysia og Singapore. Kina

og Australia har opprettholdt god vekst 

også gjennom kriseperioden. I tillegg

fortsetter Kina den positive utviklingen

mot en åpnere økonomi.  

På den annen side viser verdens nest

størst økonomi, Japan, fortsatt små 

tegn til forbedring. Og når det gjelder 

det tett befolkede Indonesia, vil de på

grunn av sine mange sosiale og økono-

miske problemer trenge mer tid på å

komme tilbake enn sine naboer lenger

nord.

Lady Audrey

Dåp Lady Kari-Ann
ved gudmor 

Kari-Ann Farstad
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Resultat pr. sektor Østen/Australia

1999 1998

Fraktinntekter 117.670 96.374

Drift- og administrasjons kostnader 77.916 48.707

Driftsresultat før avskrivninger (EDBIT) 39.754 47.667

Avskrivninger 28.798 21.868

Driftsresultat skip (EBIT) 10.956 25.799

EDBIT % 33,8% 49,5%

EBIT % 9,3% 26,8%

-15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12

Kilde: Deutsche Bank



IOS spiller en viktig rolle i 
utviklingen av Filippinenes 
største industriprosjekt.
Da Shell Philippines Exploration i jan-

uar mobiliserte dypvannsriggen "Falcon"

til kysten utenfor Palawan Island, re-

presenterte det begynnelsen på landets

største industrielle prosjekt.

Prosjektet, som er kjent som "Malam-

paya Deep Water Gas To Power Pro-

ject", er prosjektert for å produsere 650

million kubikkfot gass pr. dag noe som

vil gi ca. 3,000 megawatt i kraft. En

tredjedel av landets kraftverk skal byg-

ges om slik at de kan benytte seg av

denne gassen. Inklusive utbygging av

feltet og rafineri forventes det investert

ca. 4,5 mrd. USD for å få prosjektet

igangsatt.

Slep av riggen til feltet og utsetting av

anker på 1200 meters havdyp ble gjort

av ankerhåndteringsskipene Lady Sandra

og Lady Audrey. Skipene er innbe-

fraktet av Shell for å støtte riggens

operasjon for boring av fem brønner.

Antatt varighet er ca. 20 måneder.  

I tillegg har Shell tildelt IOS en lang-

siktig kontrakt for et nybygg. Skipet,

som vil bli bygget ved et koreansk verft,

er en AHTS av typen UT719. Skipet vil

ha ca. 5.500  HK, stand-by/rescue klas-

se og betydelige kapasiteter for tran-

sport metanol. Skipet er spesial-

konstruert for det behov Shell har for

betjening av plattfomen og den tilhør-

ende infrastrukturen. Antatt levetid på

feltet er 25 år. Skipet skal påbegynne

kontrakten i oktober i 2001.

Gassen skal føres i rørledning ca. 30

km frem til betongplattformen som vil

bli plassert på kun 43 meters havdyp. I

tillegg vil det bli lagt 504 kilometer med

24 tommers rør fra plattformen til et

nytt Shell raffineri som skal bygges på

Tangabao i Batangas. 

Separate rørledninger vil bli lagt ut fra

plattformen til en såkalt CALM

"Catenary Anchored Leg Mooring"

bøye ca. åtte kilometer borte for ek-

sport av kondensat (våtgass) via tank-

ere til markeder i Asia. Dette vil være et

viktig bi-produkt fra gassfeltet.

Til tross for den generelt positive vekst-

en i regionen og en økning i oljeprisen

siden april 1999, har offshoremarkedet

vært dårlig hele året. Gjennomsnittlig

utnyttelsesgrad for mobile rigger har

lagt på under 70%, noe som har bidratt

til et sterkt press på riggratene. 

Når det gjelder supplyflåten, har ut-

nyttelsesgraden variert avhengig av

type og klasse. Men selv om utnyt-

telsesgraden for enkelte typer har vært

bedre enn for rigg, har overkapasiteten

vært av en slik karakter at den har

medført en ratereduksjon på 20-30%,

og da spesielt i andre halvår. 

Utsiktene for 2000 er litt mer opti-

mistiske. Sterkere økonomisk vekst, en

oljepris på over 20 USD pr. fat og

ønsket om at enkeltland og regionen

som helhet i større grad skal være

selvforsynt, er fundamentale årsaker til

at det kan forventes vekst i offshore

industrien utover i året. Gjeldende

overskudd på rigg og supplyskip tilsier

imidlertid at bedringen vil skje gradvis

og at utnyttelsesgraden må øke betyde-

lig før en vil se et markant løft i ratene.

År 2000 vil trolig bli preget av konsoli-

dering frem for rateøkninger. Med for-

ventninger om gradvis økt aktivitet på

dypere farvann, er det grunn til opti-

misme for denne sektoren i årene som

kommer.

Lady Elaine og Lady Valisia i oppdrag for FN under
konflikten på Øst-Timor
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Rig-type Antall i Utnyttelse
regionen i %

Jack-up 65 74
Halvt nedsenkbar 21 43
Boreskip 8 38
Totalt 94 64
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Nordsjømarkedet
Markedsbalansen
Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad gir et

uttrykk for utviklingen i markedsbal-

ansen. Når utnyttelsesgraden i marked-

et blir lavere enn 90%, får dette ofte

vesentlige utslag på ratene. I 1998

hadde samtlige måneder en gjennom-

snittlig utnyttelsesgrad på over 90%.

Kun to måneder (januar og mai) hadde

utnyttelsesgrader på 90% eller mer i

1999.  Fallet i ratenivået gjennom 1999

har vært betydelig.

Ved inngangen til 1999 var det for-

ventet at gjennomsnittlig utnyttelses-

grad i 1999 for den samlede Nordsjø-

tonnasjen skulle bli så lav som 79%.

At den faktisk ble på 87% skyldes at

økningen i tonnasje har vært lavere

enn hva en kunne frykte, hensyn tatt

til antall skip i ordre ved inngangen til

1999. I større grad enn forventet har

skip gått til andre markeder.  
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Produksjon Utbygging Drilling

Båt-år

Periodekontrakter fordelt på sektor
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Resultat pr. sektor Norsk sektor Britisk sektor

1999 1998 1999 1998

Fraktinntekter 207.231 159.163 246.175 293.477

Drift- og administrasjons kostnader 113.628 76.439 124.846 135.047

Driftsresultat før avskrivninger (EDBIT) 93.603 82.724 121.329 158.430

Avskrivninger 39.657 29.101 42.122 36.733

Driftsresultat skip (EBIT) 53.946 53.623 79.207 121.697

EDBIT % 45,2% 52,0% 49,3% 54,0%

EBIT % 26,0% 33,7% 32,2% 41,5%

Kilde: Petrodata



I 1. halvår 1999 ble den gjennom-

snittlige utnyttelsesgraden ca. 89% mot

95% i 1. halvår 1998. Mens etter-

spørselen i 1. halvår 1999 var på linje

med 1. halvår 1998 falt markedet på

grunn av økt tilgang på tonnasje. 

I 3. kvartal ble markedet ytterligere

rammet av den økende overskudds-

tonnasjen. I tillegg falt etterspørselen

med ca. 5% sammenlignet med tilsvar-

ende periode i 1998. Dette ga utnyt-

telsesgrader  på ca. 85% sammenlignet

med 97-98% for samme periode i 1998.

Markedsbalansen forverret seg ytter-

ligere utover i 4. kvartal og gjen-

nomsnittlig utnyttelsesgrad endte på

82% for kvartalet (93% i 4.kv.-98). I 4.

kvartal var det imidlertid etterspørselen

som forårsaket fallet, da avgangen av

tonnasje fra Nordsjøen var større enn

tilgangen på tonnasje.

Prognosene for Nordsjømarkedet for

2000 tilsier at også 2000 skal bli svakt.

Prognosene for gjennomsnittlig utnyt-

telsesgrad er så lave som 83%. Den siste

tids utvikling tyder imidlertid på at det i

vår/sommer kan bli perioder hvor

utnyttelsesgraden kommer opp i 90%.

Dette er realistisk dersom tendensen for

4. kvartal 1999 fortsetter med netto

avgang av tonnasje fra Nordsjøen.

Utvikling i etterspørselen etter
offshore serviceskip
Til tross for et dårlig marked for

offshore serviceskip i 1999 falt etter-

spørselen i Nordsjøen med kun 5 båt-år

fra 1998 til 1999. Dette  tilsvarer 2,5 %.

Hovedårsaken til at fallet ikke ble større

er den relativt stabile etterspørsel som

produksjonsrelaterte aktiviteter inne-

bærer, samt en konstruksjonssesong

som ble noe mer omfattende enn

forventet. Heller ikke for 2000 forventes

noe stort fall i etterspørselen. Dagens

prognoser tilsier et fall i etterspørselen

på ca. 2% i 2000.

Periodemarkedet
For periodemarkedet isolert, har etter-

spørselen falt med 12 båt-år (7,5%) i

1999 fra 158 til 146 båt-år. Det er på

britisk sektor at etterspørselen har falt.

Her har periodemarkedet falt med ca.

15% fra 95 til 70 båt-år. Norsk sektor

har faktisk hatt en høyere aktivitet i

1999 sammenlignet med 1998. For 2000

forventes det en viss nedgang i etter-

spørselen i periodemarkedet både på

norsk og britisk sektor.

Det har det gjennom 1999 skjedd en

klar dreining i etterspørselen fra peri-

odemarkedet til spotmarkedet. Mens

periodekontrakter stod for 81% av

etterspørselen både i 1997 og 1998 falt

denne andelen i 1999 til 76,8%. For

2000 forventes den å falle ytterligere til

ca. 74%.  

Det er økningen i tilgjengelig tonnasje

som har forårsaket denne vridningen i

etterspørselen og som har gitt det

dramatiske fallet i ratene sammenlignet

med 1997 og 1998.  I tillegg til ratefallet

opplevde flere rederier, inklusive Far-

stad Shipping, kansellering av lang-

siktige befraktningsavtaler. Dette ga

ytterligere økning i tilgjengelig tonnasje.

Ratenivået falt i perioder til under

driftsnivå. Under slike markedsforhold

blir den nyeste og beste tonnasjen fore-

trukket fremfor eldre og mindre ton-

nasje. Konsekvensen var at et 20-talls

skip ble lagt opp.

Ca 80% av periodemarkedet dekkes av

de store PSV og AHTS. Tilsvarende

andel i 1993 var 62%. Det er de aller

største PSV (DWT>3.000) som har stått

for veksten. Denne tonnasjetypen har i

dag 36% av periodemarkedet.

Forsyning til produksjonsfelt 
samt beredskapstjeneste 
Etterspørselen knyttet til felt i pro-

duksjon utgjorde i 1999  115 båt-år, kun

1 båt-år lavere enn i 1998. Produksjons-

relatert aktivitet stod i 1999 for etter-

spørsel som tilsvarte ca. 78% (73% i

1998) av den samlede etterspørselen i

periodemarkedet. I 1991/1992 var den-

ne andelen ca. 50%. For 2000 er det

forventet en viss reduksjon i etter-

spørselen, men fortsatt høyt i historisk

sammenheng. Produksjonsrelatert aktiv-

itet forventes å ligge på et jevnt høyt

nivå også i årene som kommer.

Forsyningstjenesten til produksjonsfelt

består av  transport av stykkgods i ho-

vedsak i containere som dekkslast. Et

moderne forsyningsskip transporterer i

tillegg et stort antall forskjellige pro-

dukter som metanol, ferdig blandede

borevæsker, saltlake (brine), vann og

olje. I tillegg kommer tørre bulklaster

som sement, baritt og bentonitt.

Store AHTS blir benyttet i beredskaps-

tjenesten for oljefelt i produksjon.

Dette fordi skipene har utstyr som gjør

de velegnet for brannslokking, rednings-

oppdrag og oljeoppsamling. 

Utbyggingsaktivitet 
Etterspørselen knyttet til utbygging av

nye felt og infrastruktur som rørledning-

er, pumpestasjoner og lastebøyer utgjor-

de i 1999 21 båt-år (26 båt-år i 1998).

Også i 1999 er det rørleggingsaktivitet-

en, spesielt på norsk sektor, som har

holdt aktiviteten oppe. Rørleggings-

aktiviteten forventes å bli klart lavere i

2000. Feltutbygging forventes imidlertid

å  bidra til at etterspørselen målt i båt-år

i 2000 vil bli opprettholdt på 1999-nivå.

De siste årene har behovet for offshore

legging av telekabler vært økende. Dette

har også i 1999 vært et viktig bidrag for

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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å opprettholde en høy utnyttelsgrad for

store PSV, samt å fjerne fartøyer av

denne typen fra forsyningsskipsmar-

kedet. 

Leteaktivitet 
Som følge av betydelige forbedringer i

produktivitet og logistikk, har antall

offshore servicefartøy involvert i støtte

til leteaktivitet, falt de siste årene. I

1999 ble fallet ytterligere forsterket.

Mens etterspørselen etter supplyskip til

denne type aktivitet i 1992 utgjorde 61

båt-år, utgjorde den i 1999 kun 10 båt-

år, et fall på 6 båt-år fra 1998.

Etterspørselen på dette området er mer

enn halvert fra 1997. For 2000

forventes ytterligere reduksjon i

etterspørselen. 

Den videre utvikling vil være avhengig

av antall rigger engasjert i leteaktivitet

og ikke minst hvor riggene geografisk

blir satt i aktivitet. Pr. i dag ligger ca. 20

rigger uten oppdrag i Nordsjøen. Leting

på dypere og mer fjerntliggende farvann

vil kreve større båtbehov enn om riggen

benyttes i tilknytning til eksisterende

infrastruktur. I områder med god infra-

struktur benyttes AHTS som oftest kun

til å flytte riggen. Forsyning til riggen i

borefasen skjer ved allerede innleide

forsyningsskip som betjener både faste

produksjonsinstallasjoner og flyttbare

leterigger. Ved bruk av riggen i mer

fjerntliggende områder vil det i mange

tilfeller være behov for to AHTS.

"Spot"-markedet.
Tradisjonelt har etterspørselen i spot-

markedet ligget på 20-25% av den

samlede etterspørsel. De stramme mar-

kedsforholdene i 1997 og 1998 førte

imidlertid til at spotmarkedets andel av

den totale etterspørsel sank til under

20%. Dette skjedde fordi det i perioder

ikke var tonnasje tilgjengelig for spot-

markedet. I 2000 forventes prosent-

andelen å ligge på over 25%.

Farstad Shipping har perioder i 1999

hatt 2 til 3 skip tilgjengelig i spot-

markedet i Nordsjøen og som dermed

har vært påvirket av denne markeds-

utviklingen. Ett plattformskip ble

besluttet lagt i opplag i juli. Ved

inngangen til 2000 hadde Farstad

Shipping ingen skip i spotmarkedet i

Nordsjøen.

Beredskapstjeneste for den 
britiske kystvakten. "Emergency 
Towing Vessel" (ETV)
HM Coastguard har de siste årene i

høst- og vintermånedene (oktober til

mars) leiet inn 3 store AHTS som ETV

for de mest trafikkerte og utsatte

områdene langs den britiske kysten. To

av disse har også i inneværende

vintersesong vært Farstad skip.  

Farstad Shippings samarbeidspartner i

denne operasjonen er bergingsselskapet

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 i Sydvest England.
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Øvelse Far Turbot for HM Coastguard. Foto: Sean Chapman

Fra arbeidet ombord i Far Grip.
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Andre markeder
Nord Amerika

Den amerikanske del av Mexico-gulfen

er forbeholdt USA-bygde skip. Spesielt

amerikanske supplyskipsselskaper  har

de siste par årene kontrahert et stort

antall store PSV og noen AHTS. Det er

nå 17 store PSV og 1 AHTS under byg-

ging i denne regionen. De fleste av

disse rapporteres å ha langsiktig be-

skjeftigelse og forventes derfor å forbli i

Mexico-gulfen.

Når det gjelder det kanadiske marked-

et, er også dette i prinsippet forbeholdt

lokalt bygget tonnasje. Imidlertid kan

eksternt bygget tonnasje få markeds-

tilgang ved å betale 25% importtoll,

basert på skipets markedsverdi.

Som det fremgår av figuren har

aktiviteten i regionen tatt seg betydelig

opp gjennom 1999. Antall jackups i ar-

beid har økt med ca. 50% siden  April

1999. Ytterligere økning er forventet.

Halvt nedsenkbare rigger har ikke hatt

den samme utviklingen, men det er

fortsatt stor usikkerhet med hensyn til

oljeselskapenes planer for 2000.

Vest Afrika

Også markedet i Vest-Afrika viser nå

klare tegn til bedring. Oppgangen kom-

mer senere enn det en har sett i Gulfen.

Farstad har for tiden ingen skip i re-

gionen. Vi har imidlertid inngått et sam-

arbeid med Tidewater hvor de skal mar-

kedsføre våre store AHTS i regionen. 

Den største aktiviteten finnes i Nigeria

og Angola. I begge disse landene er det

funnet store dypvannsfelt som vil bli

bygget ut med flytende produksjons-

skip. Også andre land i regionen frem-

står som interessante dypvannsområd-

er, noe som gjør Vest-Afrika, til det

viktigste dypvannsområdet de nærmeste

årene, utenom Brasil

Middelhavet

Dette har tradisjonelt vært et lite

marked med fokus på grunt farvann.

Det er nå planer for boring av lete-

brønner på dypt vann i indre del, særlig

utenfor Egypt.
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Helse, Miljø og Sikkerhet
i Farstad Shipping
1998: Oppstart registrering av 

hendelser

1990: Oppstart registrering av avvik

(NCR)

1994: Selskapet ble ISO 9002 sertifisert

1997: Rederikontor og ett skip ISM 

sertifisert

2000: ISM sertifisering av Nordsjø-skip

2001: ISM sertifisering av Brasil-skip

Selskapets skip drives ut fra våre

kunders forventninger  til høy kvalitet.

De drives på et nivå som overstiger

minimumskravene i nasjonale og inter-

nasjonale regleverk med hensyn til

sikkerhet og miljøvern. Skipene

gjennomgår planlagte vedlikeholds-

program oppsatt i henhold til anbe-

falinger fra utstyrsleverandører, klassi-

fikasjonsselskaper, myndigheter samt

selskapets erfaringer.  

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

forbedringer oppnås.

Gjennom ledelsens policy og et aktivt

engasjement i alle ledd er selskapet

rustet til å ta del i de miljøutfordringer

som vi ser i dag og i fremtiden. Vi vil

være med å bygge "vår kultur" for å

minske miljøfarene i den maritime og

sårbare natur som omgir oss alle.

Tildeling av SAGAs HMS pris
Fokuseringen på Helse, Miljø og Sik-

kerhet er stadig økende. Som

leverandør til oljeselskapene har rederi-

ene i lang tid hatt krav på seg til å

prioritere arbeidet med HMS.  Kravene

til rederienes systemer og at disse følges

opp blir stadig sterkere. Tildelingen av

SAGAs HMS-pris er en viktig tilbake-

melding til våre ansatte om at det som

gjøres, blir lagt merke til, og vil være et

viktig stimuli for den videre innsats

innenfor HMS.

SAGA begrunnet sin tildeling

av HMS-prisen med rederiets

mangeårige og systematiske

arbeid innenfor Helse, Miljø og

Sikkerhet,  rederiets kvalitets-

system og rapporteringspro-

sedyrer, samt nye tiltak og ny-

utviklet utstyr for å forbedre sikker-

heten og arbeidsmiljøet ombord. Fra

SAGA sin side ble spesielt nevnt

skipsbrosimulator for supplyskip i

Trondheim, DP-simulator ved Høg-

skolen i Ålesund og utvikling av ny

krantype/ dekksmanipulator for AHTS.

HMS rapport 1999 
Eksempel på tiltak som i 1999 er

gjennomført med sikte på forbedringer

av HMS. 

- Studie av rederiets skade/tap/havari 

statistikk presentert på kaptein- og 

maskinsjefskonferanse med påfølg-

ende spørreundersøkelse om årsaks-

sammenhenger og hvor vi kan for-

bedre oss. 

- Internt utvalg nedsatt for ytterligere 

å analysere  ovennevnte. 

- Mediatreningskurs for ledelse/ 

kontoransatte.

- Kontinuerlig  kursing/oppdatering 

av seilende personell.

- Rederiets rapporteringsskjema er lagt

inn på CD og distribuert til skipene.

- Manøverstol med integrerte hendler 

utviklet i 1998, videreutviklet med 

"co-pilot stol" i opplæringsøyemed.

- Samarbeidsavtale (juni-99) med 

"Regatta" om utvikling av ny type 

arbeidslivvest til bruk offshore.

- Støtte til utvikling av  "Offshore 

crane stabelizer unit" med tanke på  

"handsfree" lossing/lasting av dekks-

last offshore/base. Dette for å bedre 

sikkerheten til mannskapene på 

skipene.

- Avtale med Franzefoss Gjennvinn-

ing A/S om kildesortering/ avfalls-

behandling/avfallsregistrering og 

opplæring av skipsmannskaper.

- Montering av avfallskverner på alle 

nybygg levert i 1999.

- Ingen problemer i forbindelse med 

år 2000 - problematikken. Kostnads-

forbruk ca. NOK 2 mill. 

- I forbindelse med selskapets Y2K 

prosjekt ble det for samtlige skip 

utarbeidet "Sjekkliste for håndtering 

av kritiske operasjoner" både for bro

og maskin. 

Over: Farstad Shipping fikk tildelt
SAGA’s Helse, Miljø og Sikkerhets-
pris for 1998.
T.v. Adm. dir. Terje J.K. Andersen
mottar prisen av adm.dir. Diderik
Schnitler, SAGA. Tildeling av
prisen fant sted 12. april 1999 ved
SAGA sitt kontor i Stavanger.
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Rapportering om uønskede
hendelser (RUH) og avvik (NCR)
For den del av flåten som drives av våre

kontor i Ålesund og Aberdeen er det i

1999 utstedt 95 NCR (Non Con-

formance Report) mot 106 NCR i 1998.

NCR er avviksrapporter som resultat av

driftsforstyrrelser og/eller interne

revisjoner og inspeksjoner i henhold til

rederiets kvalitetssystem.

Det er rapportert om 397 uønskede

hendelser (RUH) i 1999 mot 313 RUH i

1998 . Økningen skyldes i hovedsak økt

bevisstgjøring innen rapportering og

rapporteringskvalitet.  

Av disse er 6 rapporter (9 i 1998) om

hendelser som tilsammen har ført til

249 dagers fravær (137 dager i 1998).  

Personskadene har i 1999 gitt et LTI-

tall på 4,1 mot 4,3 i 1998 og 5,5 for

1997 (se figur). 

Det er i 1999 utstedt 29 RUH (28 i

1998) om utslipp av totalt 2,1 m3 til

miljø (22,1 m3 i 1998). Utslippene om-

fatter marine gassoljer, smøreoljer og

hydraulikkoljer. Utslipp har oppstått i

noen tilfeller under overføring av bulk-

laster ved rig 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

en "marin gassolje" til fremdrift og

strømproduksjon. Kun et fåtall benytter

en lett type tungolje. Det er våre opp-

dragsgivere 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. Fokus og innsats vil fortsatt

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 i kjølevann er det et 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 brannslokkings-

middel 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

atskillig høyere anskaffelseskostnad. På

samtlige av våre nybygg levert i 98/99 er

dette medtatt som en del av våre krav til

underleverandører.

Rederiet tjenestegjør i mange områder

og forholdene er ikke like godt tilrette-

lagt 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. 

Konkrete sikkerhetsmål for år 2000
1. Ytterligere økning i rapporteringen 

av uønskede hendelser (RUH). 

Dette for å få mere åpenhet om uhell

og tekniske/menneskelige feil, slik 

at alle kan lære av det og dermed 

forbedre både LTI og havari-

statistikken. 

2. Premiering til skip som sender inn 

RUH over et visst antall. Formålet 

med dette er som i punkt 1.

3. Skjerpede tidsfrister for NCR, 

spesielt vedrørende sikkerhet.

4. Rederiet vil innføre "Fire blankets" i 

bysse på alle skipene. De som har 

vært under UK flagg har dette fra 

før. Selv om dette ikke er påbudt for 

NOR/NIS flagg, ønsker vi å innføre 

dette da de fleste skip i dag har fått 

frityrgryter, osv. 

5. Det vil bli gjort undersøkelser om ny

type "Gele-hetter/matter" for ned-

kjøling og behandling av brann-

skader. Disse vil i første omgang gå 

til Standby fartøy.

6. Samtlige AHTS fartøyer i rederiet vil 

få installert akustisk alarm når hai-

kjeft og tauepinner blir kjørt. 

7. Arbeide videre med saker som var 

satt opp for 1999.
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Skipsbrosimulator

Bro-/ manøverstol på babord side:

Kran - Far Santana

Dekksmanipulator - Far Senior

Simulator for dynamisk posisjonering (DP)
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Tiltak for bedret HMS
1992: Installerte den første VAR-gene-

ratoren for bedret brennstoffs-

økonomi 

1996: En av de første med tankspyle-

anlegg for mud-tanker.

1996: Tok initiativ til utvikling av skips-

brosimulator for supplyskip i 

Trondheim.

1997: Utvikling av integrert manøver-

stol.

1998: Utvikling av dekksmanipulator.

1999: Bidro til utvikling/installasjon av

simulator for dynamisk posisjon-

ering ved Høgskolen i Ålesund

1999: Installert integrert manøverstol 

som co-pilot stol for opplæring 

av navigatører ombord. 

1999: Fleksibel kranløsning for arbeid 

med store ankersystemer på Far 

Santana.
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Rekruttering, opplæring og 
kompetanse.
Ansatte
Skipene i  Farstad-flåten er registrert

som følger: 10 i Norsk Ordinært Skips-

register (NOR), 14 i Norsk Interna-

sjonalt Skipsregister (NIS) og 11 i

Skipsregisteret på Isle of Man (IOM).

Årsaken til at skipene er registrert i flere

register skyldes bl.a. krav til lokal

bemanning under arbeid på andre lands

kontinentalsokler. Skip som er registrert

i NOR har ikke anledning til å ansette

lokale mannskaper på lokale vilkår.

Rederiet har 751 seilende medarbeidere

fra 16 land. Av disse kommer 293 fra

Norge, 127 fra Storbritania, 112 fra

Australia, 76 fra Brasil og 148 fra andre

land.

Internasjonalisering.
Den internasjonaliseringen som har

skjedd innenfor vårt rederi de senere

årene, har ført til en sterkere  fokusering

i rederiet på samarbeide og kommunika-

sjon mellom  medarbeidere  på land og

ombord, innenfor og mellom de geo-

grafiske områder hvor skipene til enhver

tid er beskjeftiget. Dette har høy

prioritet også i tiden fremover. 

Opplæring og kompetanse
STCW 95-konvensjonen, (Standard for

Training, Certificates and Watchkeeping

for seafarers)  med nasjonale tilpasning-

er, stiller nye nasjonale og internasjon-

ale krav til opplæring. Blant annet stiller

konvensjonen krav i forbindelse med at

alle maritime offisersertifikater skal for-

nyes innen 1. februar  2002. Det stilles i

konvensjonen også betydelige krav til

etterutdanning, bl.a om personlig redn-

ingsteknikk/redningsfartøyer, personlig

sikkerhet, omsorg for menneske og

miljø, ledelse i brannvern og brann-

slokking, samt førstehjelp og medisinsk

behandling.

Rederiet har ved utgangen av 1999 i stor

grad gjennomført de opplæringskrav

som STCW 95 krever for at de maritime

sertifikater skal være gyldige fra februar

2002. Rederiets seilende har i 1999 vært

gjennom 26 forskjellige kurs og etterut-

danningstiltak hvor det er gått med over

2500 kursdager til en total kostnad på

ca.  NOK 3,5 mill. Rederiet vil også i

2000 kjøre et intensivt opplærings/

etterutdanningsprogram i henhold til

egne, befraktere og myndighetskrav. 

Kurs og etterutdanning er delt i to

kategorier. En kategori som fokuserer

på personlig sikkerhet med kurs innen-

for verne/miljø, brann, førstehjelp, "ny

ombord", redningsbåt, og en kategori

som  går på opplæring i bruk av utstyr

ombord (vedlikeholdssystem, operasjon

av vinsjer, dynamisk posisjonering,

oljeberedskap, dataopplæring mv.).

Rekruttering
Det rekrutteringsarbeidet som er lagt

ned gjennom sentrale og lokale tiltak

har ført til en betydelig tilgang av

ungdom som søker opplæring og

utdanning innen de maritime næringer.

Næringen har stilt opp med lærlinge-

plasser og andre opplæringsstillinger for

å sikre tilgang av ungdom som har

maritim utdannelse som førstevalg ved

valg av  yrkeskarriere.

Til rekruttering av lærlinger og junior-

offiserer samt opplæring av sertifiserte

instruktører i vårt rederi er det i 1999

kostnadført 6,5 mill. Det statlige refu-

sjonsbidraget som tilfaller rederiet går i

sin helhet til dekning av rekrutterings-

stillinger og intern opplæring. Refusjons-

ordningen har ført til en betydelig vekst

av norske sjømenn og en  rekruttering

som ikke hadde vært mulig å

gjennomføre uten  ordningen.

H E L S E ,  M I L J Ø O G S I K K E R H E T ( H M S )
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Utvikling i opplæringsstillinger 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

15

12

9

6

3

0

Inntak av opplæringsstillinger Avgang/forsetter skolegang

Fra opplæring til ordinære stillinger Behov for nye stillinger 1999 - 2002

F.v. Kaptein Alf Giske, Elektriker Jostein
Ringstad, Maskinsjef Einar Storhaug, Kaptein
Terje Giske, Fru Else Marie Furnes (Kaptein
Jostein Furnes post mortem) mottar Norges
Vel Medalje for mer enne 30 års tjeneste hos
samme arbeidsgiver.
T.h. Sverre A. Farstad
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Pante-
gjeld  iv)

pr. 31.12.99  
(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
FAR SANTANA
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               TBN

LADY CYNTHIA

FAR SERVICE
FAR SUPPORTER
FAR STRIDER
FAR SUPPLIER
FAR STAR

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. 31.03.00 Befrakter

Avbildet 
Nr: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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. 31.03.00

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 1999/2000.

Farstad Supply AS 1999 UT 741 27400 4400 680 x N x 349,2 199,9 3-5 år EMC 1

Farstad Supply AS 2000 UT 730 19200 2200 570 sept. 07 Petrobras 2

Farstad Supply AS NOR 1998 UT 722 L 18000 2200 585 x N x 238,0 135,1 juni 00 BP Amoco Trinidad 3

Farstad Supply AS NIS 1997 UT 722 16800 2750 540 228,3 113,7 sept. 02 Petrobras 4

Farstad Supply AS NOR 1993 UT 722 14400 2400 570 x FIFI II N x 166,7 99,3 nov. 05 Norske Shell 5

Farstad Supply AS NOR 1993 UT 722 14400 2400 570 x FIFI II N x 166,7 99,3 aug. 03 + opsj. Norsk Hydro 6

Farstad Supply AS IOM 1991 ME 303 II 14400 1850 567 x N x 126,3 25,3 juni 00 BP Amoco Trinidad 7

Farstad Supply AS NIS 1983 ME 303 13040 2056 476 x FIFI II UK x 84,2 34,6 des. 01 Petrobras 8

Farstad Supply AS IOM 1983 ME 303 13040 2056 476 x FIFI II UK 84,2 14,4 nov. 01 Petrobras 9

Farstad Supply AS NOR 1980 UT 708 10560 2013 459 FIFI II N x 67,8 11,5 mars 01 ++ HM Coastguard 10

IOS (50%) ii) NIS 1987 Hudong 9800 2060 402 x FIFI I 67,0 33,7 mars 01 Japan Vietnam Petroleum 11

IOS (50%) NIS 1983 ME 303 12240 2280 467 x x 82,0 40,0 sept. 01 Shell Fillipene 12

IOS (50%) NIS 1983 Amels 10560 2047 395 x FIFI I 66,3 36,0 juni 00 Inpex 13

IOS (50%) NIS 1983 ME 303 12240 2350 481 x 82,2 40,0 juni 00 Inpex 14

IOS (50%) NIS 1983 Bolsønes 12800 2112 484 x FIFI II 82,8 40,0 april 00 New Zealand Oil & Gas 15

IOS (50%) NIS 1991 ME 303 II 13200 1750 567 x N x 125,3 63,3 des. 00 Petrobras 16

IOS (50%) NOR 1983 UT 708 12240 1969 407 x 72,8 40,0 mars 01 ++/spot HM Coastguard 17

iii) NIS 1998 KMAR 404 16100 2900 538 x FIFI I x 0 0 sept. 01 Shell Fillipene 18

IOS (50%) 2001 UT 719-2 5500 5 år + opsj. Shell Fillipene 19

Farstad Supply AS 1999 UT 745 9600 4300 900 x FIFI II N x 168,3 95,9 aug. 09 Norsk Hydro 20

Farstad Supply AS IOM 1999 VS 483 6700 4070 902 x 158,3 141,9 nov. 01 ASCo Norge 21

Farstad Supply AS IOM 1999 VS 483 6700 4070 902 x 158,3 140,7 jan. 04 + opsj. Amerada Hess UK 22

Farstad Supply AS IOM 1996 UT 750 7200 4494 965 x 136,7 83,2 feb. 01 ASCo 23

Farstad Supply AS IOM 1995 UT 745 7200 4680 965 x 134,7 65,8 jan. 01 + opsj. ASCo 24

Farstad Supply AS IOM 1991 UT 705 6600 3000 868 x 94,5 21,4 jan. 02 + opsj. ASCo 25

Farstad Supply AS NOR 1991 UT 705 6600 3000 868 x N 94,5 12,5 april 05 + opsj. Norsk Hydro 26

Farstad Supply AS NOR 1990 UT 705 L 6600 3606 1016 x 101,3 12,3 des. 01 + opsj. Saga Petroleum 27

Farstad Supply AS NOR 1983 UT 706 L 6120 3330 780 x 60,0 8,3 sept. 00 ASCo 28

Farstad Supply AS IOM 1982 UT 705 omb. 9300 3665 - x 190,8 112,6 aug. 06 + opsj. DSND 29

Farstad Supply AS IOM 1982 ME 202 6760 2902 540 x 57,5 10,9 aug. 00 + opsj. Danop 30

Farstad Supply AS NIS 1984 ME 202 5250 2980 615 x 58,5 11,3 nov. 06 Petrobras 31

Farstad Supply AS NOR 1983 UT 706 6120 2512 630 x FIFI I N x 57,2 26,6 nov. 01 + opsj. ASCo Norge 32

Farstad Supply AS NOR 1982 H/R omb. 3400 1540 250 x FIFI I N 34,0 6,9 des. 03 Amoco N 33

Farstad Supply AS IOM 1982 H/R 3400 1540 395 x 22,3 11,9 sept.00 + opsj. Burlington 34

IOS (50%) NIS 1983 ME 202 5160 3003 620 x 58,5 51,4 okt. 03 Esso 35

IOS (50%) NIS 1982 ME 202 6960 2972 612 x 58,0 51,4 sept. 00 + opsj. Esso 36

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. 31.03.00

F A R S TA D F L Å T E N

Farstad Shipping ASA

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

Plattform Supply Vessel. Forsynings-

fartøy. Spesialkonstruert fartøy for 

transport av forsyninger og utstyr til og

fra offshore installasjoner. Transport-

erer stykkgods, i hovedsak i containere

som dekkslast, samt et stort antall for-

skjellige produkter (tørre og våte) i se-

parate tanker. Transporterer rør i for-

bindelse med legging av rørledninger.

AHTS: 

Anchor Handling Tug Supply Vessel.

Ankerhåndteringsfartøy. Spesial-

konstruert fartøy for ankerhåndtering

og tauing av offshore plattformer, 

lektere, produksjonsmoduler/-skip.

Kan ha tilleggsutstyr for brannslukking,

oljeoppsamling og redningsoppdrag.

Utfører også ordinær forsynings-tjenes-

te.

MOSV:

Multifunctional Offshore Service

Vessel. Skip som i tillegg til ankerhånd-

terings- og supplytjenester kan utføre

avanserte offshoretjenester som legging

av flexirør, trenching (pløying) på hav-

bunnen, ROV, installeringsarbeid på

havbunn f.eks. av permanente opp-an-

kringssystemer.

Farstad Shipping ASA

O R D L I S T E

Ord og uttrykk
ASA: Alment aksjeselskap.

AUD: Australske dollar.

Bareboat-avtale: Avtale om leie av skip hvor skipets driftsutgifter er leietakers 

ansvar. 

Befrakter: Den som betaler for oppdraget.

BHP:(HK) Brake Horse Power, bremsehestekrefter, mål på motorkraft .

Bollard Pull: Et skips trekkraft (slepekraft) målt i tonn. Brukes for å angi 

styrke.

BRL: Brasiliansk Real, valutaenhet i Brasil.

Båt-år: Bruk av 1 båt i 1 år.

Certeparti (C/P): Befraktningsavtale ved leie av skip.

DNV: Det Norske Veritas. Klassifiseringsselskap. Kontollerer og 

godkjenner  skipenes tekniske tilstand, sikkerhet og kvalitet 

mot egne og mot nasjonale myndigheters regler.

DP: Dynamisk posisjoneringssystem som benyttes for å holde 

skipet i nøyaktig posisjon.

DWT: Dødvek-tonn. Skipets lasteevne målt i tonn last og 

forsyninger.

FAR: Selskapets kode på Oslo Børs.

FI-FI: Fire fighting, klassebetegnelse for brannslokkingsutstyr.

GBP: Britisk pund

IMO: International Maritime Organization - FNs rådgivende organ 

for skipsfart.

IOM: Isle of Man

ISM: International Safety Management Code. Universal standard 

for sikkerhets-styringssystemer på skip.

ISO: International Standards Organization - internasjonal 

standardiserings-organisasjon.

Jackup: Oppjekkbar borerigg. Står på havbunnen under operasjon.

LIBOR: London Interbank Offered Rate. Uttrykk for markedsrente.

Moonpool: Gjennomgående arbeidsbrønn midtskips til operasjon av 

ROV og utlegging av flexirør.

NIS: Norsk Internasjonalt Skipsregister

NOK: Norske kroner

NOR: Norsk Ordinært Skipsregister

ROV: Remotely Operated Vehicles, fjernstyrt undervanns/dykker-

robot som benyttes til inspeksjon og vedlikeholsarbeid

Semi submersible: Halvt nedsenkbar borerigg.

Spotrate: Rate for enkeltoppdrag basert på den aktulle markeds-

situasjon.

Stand-By: Stand-by hjelpefartøy. Utstyrt for redningsaksjoner m.v.. 

Ligger i beredskap nært en offshore installasjon å hjelpe i evt.

ulykkessituasjon.

STCW: Standard of Traning, Certification and Watchkeeping. 

Internasjonal konvensjon om opplæring, sertifisering og 

vakthold.

USD: Amerikanske dollar



FARSTAD SHIPPING ASA

Postboks 1301, 6001 Ålesund

Notenesgt.14

Norge

Tel: +47 70 12 44 60

Fax: +47 70 12 85 30

Tlx: 42 755 TYFAR N

e-mail: post@farstad.no

FARSTAD SHIPPING LTD.

Farstad House, Badentoy Avenue.

Badentoy Park, Portlethen,

Aberdeen AB12 4YB Scotland

Tel: +44 1 224 784 000

Fax: +44 1 224 783 340

Tlx: 73310

e-mail: aberdeen@farstad.co.uk

IOS 

(International Offshore Services)

c/o P&O Maritime Services Pty Ltd.

GPO Box 88 A, Melbourne, 3001

99 Quennsbridge Street

Southbank, Victoria, 3006

Tel: +61 3 9254 1666

Fax: +61 3 9686 9268

e-mail: poms.shipman@poaustralia.com

BOS Navegacao LTDA

(Brazilian Offshore Services)

Rua Abilio Moreira de Miranda,

606 Parque Valentina Miranda

CEP 27915-250 Macae - RJ, Brasil

Tel: +55 24 772 6974

Fax: +55 24 762 0286

e-mail: bos@bos.com.br


