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1. hALVåR

I februar fikk Farstad Shipping med flere 
medhold i Høyesterett om at regjeringens 
forslag fra 2007 om overgangsregler til 
den nye rederiskatteordningen var brudd 
på Grunnlovens forbud mot å gi lover med 
tilbakevirkende kraft. 

AHTS Far Shogun og AHTS Far Saracen ble 
levert fra STX Norway Offshore AS, Langsten i 
månedene januar og mars. Samlet låneopptak 
på disse to skipene beløp seg til NOK 835 
million. 

Far Saracen og Far Shogun ble døpt 8. 
mai under fossefallet ”De syv søstre” i 
Geirangerfjorden.

Farstad Shipping ble tildelt prisen ”Årets rederi” 
i februar av Offshore Support Journal. I tillegg 
fikk selskapet tildelt prisen ”Årets innovasjon” 
sammen med Rolls Royce for ”the cable lifter 
system”.

Far Viscount ble solgt i mai og salget genererte 
en gevinst på NOK 1,1 million kroner.

Generalforsamlingen ble avholdt 19. mai og 
vedtok en utbyttebetaling på NOK 3,00 pr. aksje. 
Utbetaling av utbytte fant sted 1. juni. 

I løpet av første halvår ble det annonsert 
befraktningsavtaler for NOK 2,4 milliard inkludert 
opsjoner. 

årsrapport - farstad shipping asa

ViKtigE hEndELsEr i Året sOM giKK

far shogun og far saracen i ålesund far shogun og far saracen i geiranger
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2. hALVåR

I juli ble det inngått avtale om kjøp av PSV Far 
Server. Skipet ble overlevert til Farstad Shipping 
Ltd. Aberdeen i august. 

Selskapet utstedte et obligasjonslån på NOK 
400 million i september. Utløpsdato på lånet er i 
september 2013.

I november ble det kontrahert 4 plattform 
supplyskip hos STX OSV. Investeringen 
representerer en verdi på 
ca. NOK 1,35 milliard.

I løpet av andre halvår ble det annonsert 
befraktningsavtaler for NOK 2, 0 mrd. inkludert 
opsjoner. 

FAR-aksjen har steget med 36,2% gjennom 
året, fra NOK 128,50 ved inngangen av året til 
NOK 175,00 ved årets slutt. Høyeste aksjekurs 
i 2010 var NOK 175,00. Dette er den høyeste 
sluttkursen til FAR-aksjen noensinne.

årets rederi og årets innovasjon nybygg nr. 3 - ut 754 wp

nybygg nr. 1,2 og 4 - stxosv psv 08 cd

far server - havyard 832 cd
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dEttE Er farstad shipping

hIStoRIKK
Farstad-rederiet ble etablert i 1956. 
Som en av de første operatører i Nord-
sjøen besluttet selskapet å satse 
 innen offshore serviceskip. I 1973 
kontraherte rederiet sitt første forsy-
ningsskip, et ankerhåndteringsfartøy 
av typen UT 704. 

Frem til midten av 1980-tallet vokste 
rederiet gjennom ulike former for sam-
arbeid både eiermessig og operas-
jonelt. Oppkjøpet av to serviceskips-
flåter i andre halvdel av 80-tallet var 
viktige begivenheter for videreut-
viklingen av rederiet. Samtidig bygget 
rederiet opp selvstendige drifts- og 
markedsfunksjoner. Den skipseiende 
delen ble i denne perioden samlet i ett 
selskap. Selskapet ble børsnotert i 
1988. 

Fra 1990 har fornyelse og vekst i 
flåten i stor grad skjedd ved salg av 
eldre skip og gjennomføring av et be-
tydelig nybyggingsprogram.  Denne 
veksten har vært fundert i den norske 
maritime klyngen.  Gjennom 2000-
tallet har den internasjonale tilstede-
værelsen økt betydelig. 

Selskapets hovedkontor har i hele 
perioden vært i Ålesund.  Driftskontor 
er blitt etablert i Aberdeen, Melbourne, 
Perth, Singapore, Macae og Rio de 
Janeiro. 

VISjoN
better by Far®

Gjennom å etterleve våre verdier 
skal vi videreutvikle selskapet slik 
at vi til enhver tid har en ledende og 
konkurransedyktig posisjon i de 
markeder hvor vi er representert.

FoRREtNINgSIDÉ
Vi skal være blant de ledende leve-
randører av spesialisert offshore ton-
nasje til den internasjonale olje- og 
gassindustrien. 

opERASjoNELL måLSEttINg
Vi har en overordnet målsetting om 
null skade på mennesker, miljø og 
materiell.

ØKoNomISK måLSEttINg
Selskapets vekst skal være fundert 
på god lønnsomhet og finansiell 
styrke.

Vi har en målsetting om å gi våre 
eiere en konkurransedyktig av-
kastning.

FoKuS og SAtSNINgS-
omRåDER 
Vi har fokus på store, avanserte skip 
innenfor segmentene ankerhånd-
tering, supply og subsea. 

Vi har fokus på helse, miljø, sikker-
het og kvalitet. Dette er grunn- 
leggende i all vår virksomhet og 
avgjørende for vår konkurranse- 
posisjon. 

Vi har fokus på å stimulere og  
videreutvikle kompetanse, kunnskap 
og holdninger hos våre ansatte.

LANgSIKtIghEt 
Vi har en langsiktig befraktnings-
strategi.

Våre tjenester skal bidra til en 
bærekraftig utvikling for våre kunder 
og deres forretning.

årsrapport - farstad shipping asa

SikkerhetSbeviSSt
verdiSkapende
etterrettelig
inkluderende
Synlig og tranSparent
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FinansiELLE hOvedtall
Farstad Shipping ASA - Konsern

resultatregnskap          (NOK mill)        
Driftsinntekter 
Gevinst ved salg anleggsmidler
Driftskostnader
Resultat før avskrivning (EBITDA)
Avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Netto finansposter
Resultat før skatt

balanse
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Netto rentebærende gjeld  (1)

likviditet
Likvide midler
Arbeidskapital  (2)
Kontantstrøm  (3)

kapital
Totalkapital
Egenkapital
Egenkapitalandel  (4)
Verdijustert egenkapitalandel  (5)

flåte
Bokført verdi skip, skipsandeler
Pantegjeld skip
Leasingforpliktelser

DEFINISjoNER:

 (1) Rentebærende gjeld - rentebærende omløpsmidler.  
 (2) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld.  
 (3) Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring opp- og nedskrivning av gjeld i valuta.  
 (4) Bokført egenkapital i % av totalkapitalen.  
 (5) Verdijustert egenkapital (andel), for beregningsmetode se side 36.  
 (6) Antall utestående aksjer multiplisert med børskurs pr. 31.12.
 (7) Verdijustert egenkapital pr. aksje, for beregningsmetode se side 36.  
 (8) Årets resultat, dividert på gjennomsnittlig antall aksjer.  
 (9) Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring opp- og nedskrivning av gjeld i valuta, 
  dividert på gjennomsnittlig antall aksjer.
 (10) Pr. 01.01. i regnskapsåret.  
 (11) Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld.  
 (12) Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital.  
 (13) EBIT dividert på summen av gjennomsnittlig egenkapital og netto rentebærende gjeld.  
 (14) Lost Time Injuries, antall fraværsskader pr. million arbeidede timer.  

  3 357,1   3 257,6   2 958,6   2 318,2   1 940,9 
  1,1   -   61,1   196,1   -  
  (1 942,7)  (1 521,4)  (1 290,5)  (1 137,4)  (953,8)
  1 415,6   1 736,2   1 729,1   1 376,8   987,1 
  (516,2)  (454,9)  (365,4)  (336,8)  (286,4)
  899,3   1 281,3   1 363,7   1 040,1   700,7 
  (377,4)  142,4   (454,4)  (114,9)  (125,9)
  522,0   1 423,7   909,3   925,2   574,9 
    
    
  11 611,9   10 489,3   8 471,7   7 338,6   6 620,3 
  2 958,6   2 528,4   2 440,6   2 008,9   1 454,4 
  14 570,5   13 017,7   10 912,3   9 347,5   8 074,7 
  6 582,4   6 251,9   4 440,0   3 430,1   3 533,7 
  6 358,6   5 541,5   5 284,3   4 751,2   3 661,9 
  1 629,5   1 224,3   1 188,0   1 166,2   879,1 
  4 988,8   4 540,3   3 422,3   2 997,3   3 176,4 
    
    
  2 269,7   1 713,7   1 743,4   1 461,4   972,3 
  1 329,1   1 304,1   1 252,7   842,8   575,2 
  1 082,3   1 469,5   1 546,1   510,4   805,3 
    
    
  14 570,5   13 017,7   10 912,3   9 347,5   8 074,7 
  6 582,4   6 251,9   4 440,0   3 430,1   3 533,7 
 45,2 % 48,0 % 40,7 % 36,7 % 43,8 %
 56,2 % 59,0 % 59,9 % 59,0 % 59,5 %
    
    
  11 370,7   10 194,5   7 853,5   6 730,2   5 923,3 
  6 608,5   5 962,1   4 935,1   4 196,1   3 515,0 
  -   -   -   -   306,9 
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nøKKeltall
Farstad Shipping ASA - Konsern

EbIt (ekskl. salgsgevinster)

DRIFtSINNtEKtER (ekskl. salgsgevinster)
mill. NOK

3. kvartal1. kvartal 2. kvartal 4. kvartal

EbItDA (ekskl. salgsgevinster)
mill. NOK

3. kvartal1. kvartal 2. kvartal 4. kvartal

mill. NOK

3. kvartal1. kvartal 2. kvartal 4. kvartal

Aksjekapital  (NOK mill.)
Børskurs pr. 31.12
Kapitalisert verdi (NOK mill.)  (6)
Aksjekurs høy
Aksjekurs lav
Bokført egenkapital pr. aksje
Beregnet VEK pr. aksje   (7)

Resultat pr. aksje inkl. salgsgevinster (8) 
Resultat pr. aksje ekskl. salgsgevinster
Kontantstrøm pr. aksje inkl. salgsgevinster (9)
Kontantstrøm pr. aksje ekskl. salgsgevinster  
Utbytte pr. aksje
RISK-beløp  (10)

Likviditetsgrad   (11)
EBITDA margin ekskl. salgsgevinster
EBIT margin ekskl. salgsgevinster
Avkastning på egenkapitalen (ROE)  (12)
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)  (13)
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer

Antall skip pr. 31.12
Antall ansatte pr. 31.12
LTI-tall    (14)

 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
 175,00 128,50 67,50 148,00 135,50
 6 825,0 5 011,5 2 632,5 5 772,0 5 284,5
 175,00 140,00 148,00 170,00 139,00
 128,50 70,00 66,50 123,00 92,00
 168,78 160,31 113,85 87,95 90,61
 262,98 249,45 248,06 218,06 170,87
    
 11,07 49,53 31,42 -2,29 13,91
 11,04 49,53 29,86 -7,32 13,91
 27,75 37,68 39,64 13,09 20,65
 27,72 37,68 38,08 8,06 20,65
 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00
 -  -  -  -  -2,95
    
 1,82 2,07 2,05 1,72 1,65
 42,1 % 53,3 % 56,4 % 50,9 % 50,9 %
 26,8 % 39,3 % 44,0 % 36,4 % 36,1 %
 6,7 % 36,1 % 31,1 % -2,6 % 16,4 %
 8,0 % 13,4 % 17,3 % 14,9 % 11,3 %
 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill.
    
 58 56 51 48 48
 1 897 1 860 1 600 1 525 1 391
 1,51 1,81 0,81 1,04 0,92

ØKoNomISK utVIKLINg

Fraktinntekt EBITDA EBIT
EBITDA-margin EBIT-margin

mill. NOK
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KOnsernsjefen har ordEt

Betydelig innsats og ressurser er 
kontinuerlig engasjert for å bidra til 
at vi når vår målsetting om null 
skade på mennesker, miljø og 
 materiell. Vi er da også glade for å 
kunne oppsummere 2010 uten al-
vorlige personskader. Samtidig har 
vi erfart hendelser som kraftig doku-
menterer at kontinuerlig fokus og 
nitidig arbeid med sikkerhet og per-
sonlige holdninger er og blir viktig. 
Samarbeidet mellom de ulike aktø-
rene i vårt marked, rederi – oljesel-
skap – myndigheter, er slik vi er farer 
det, konstruktivt og godt. Dette er 
nødvendig og viktig for best mulig 
å kunne utnytte og videreføre felles 
erfaringer og kunnskap knyttet nett-
opp til sikkerhet og miljø.

I tråd med de forventninger vi had-
de ved inngangen til 2010, ble over-
skudd på tonnasje i markedet den 
faktoren som hadde størst innvirk-
ning på inntjeningspotensial og 
resul tater. Mest synlig har dette 
vært i Nordvest-Europa. Både antall 
og andel av fartøy i spotmarkedet 
har vært høyt med svært lav utnyt-

telsesgrad og meget lave rater som 
konsekvens. Dette har også påvir-
ket ratenivået på de mer langsiktige 
kontraktene. Også markedene i 
Asia, og da med utgangspunkt i 
Singa pore, har opplevd en tilsva-
rende situasjon gjennom 2010. 
Med dette bakteppet må vi si oss 
tilfreds med det økonomiske resul-
tatet for året.

Til tross for et dårlig marked har vi 
også i 2010 inngått eller fornyet 
langsiktige befraktningskontrakter 
til relativt gode rater. Dette gjelder 
spesielt for Australia og Brasil. Disse 
regionene er betydelige vekstom-
råder innenfor vår næring. Disse 
kon traktene er viktige for vår til-
stede værelse og videre utvikling av 
våre tjenester knyttet til avanserte 
offshore operasjoner på dypt vann. 

Gjennom året har Farstad Shippings 
seilende flåte økt fra 56 til 58 far-
tøy. Far Shogun og Far Saracen, 
som ble levert første kvartal 2010, 
er de to siste av en serie på fire 
store ankerhandlere. Disse anker-

handlerne representerte en betyde-
lig teknologisk videreutvikling av 
skipstypen da de ble kontrahert 
høsten 2006. Og vi konstaterer i 
dag at de fremstår som at trak  tive 
og konkurransedyktige skip i et ut-
fordrende og kom peti tivt marked. 
Som en videreføring av vår flåte-
fornyelse kontraherte vi i novem ber  
4 PSV ved STX for levering i løpet 
av 2012 og 2013. I tillegg solgte 
vi en eldre PSV i mai og kjøpte en 
PSV i august.

Det nære fremtidsbildet er preget 
av en betydelig overkapasitet. Vårt 
markedssegment innenfor PSV og 
AHTS har økt i antall fartøy fra 321 
fartøy i 2001 til 1107 fartøy i 
2011. Markedet har i dag en lav 
utnyttelsesgrad selv om aktiviteten 
offshore er historisk høy. Til tross 
for en forventet økning i aktiviteten 
og avgang av eldre tonnasje, forven-
ter vi ikke at det vil medføre noen 
betydelig forbedring av markeds-
balansen i den nære fremtid. Hoved-
årsaken er knyttet til at omkring 
250 fartøy fremdeles er under byg-
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karl-johan bakken konsernsjef

ging for planlagt levering i løpet av 
de neste to årene. I andre relaterte 
segmenter, som for eksempel IMR, 
konstruksjonsfartøy og andre typer 
fartøy knyttet til undervanns-
operasjoner, er også nybyggings-
akti viteten høy. 

Felles for disse segmentene er at 
tilgangen på kompetente sjøfolk er 
knapp. Nasjonale barrierer som hind-
rer flyt av kapasitet og kompetanse 
mellom geografiske områder, aksen-
tuerer ytterligere denne problem-
stillingen. For å kontrollere denne 
utfordrende situasjonen vil man være 
avhengig av tiltak fra politiske 
myndig heter og en kraftig satsing på 
rekrut tering og videreutdanning i regi 
av de enkelte selskaper. Manglende 
tilgang på kompetanse og erfaring 
knyttet til krevende operasjoner er en 
dårlig kombinasjon med kravet om 
høy operasjonell sikkerhet og lav 
forurensingsfare. Farstad Shipping 
investerer betydelige midler for å ut-
vikle og sikre nødvendig kompetanse 
hos ansatte på sjø og land i tråd med 
vårt verdigrunnlag og policy.

Vår aktivitet er i det vesentlige knyt-
tet til tre geografiske markeder; 
Nordvest-Europa, Brasil og Austra-
lia. Organisering og selskapsstruk-
tur er tilrettelagt for en effektiv og 
kvalitetsmessig god drift innenfor 
disse områdene. Norge er fremdeles 
den viktigste basen for eierskap og 
utvikling av Farstad Shipping. Vi 
setter derfor stor pris på den ut-
talte norske politikken som lover 
konkurransedyktige og stabile ram-
me  vilkår for rederidrift og eierskap 
i Norge. Samtidig utvikler og styrker 
vi kontinuerlig konsernets selskaper 
også i våre andre geo grafiske 
hoved områder. Av de fire skipene vi 
kontraherte i november 2010, vil tre 
av dem eies av selskap utenfor 
Norge. Dette er i tråd med den eier-
skapsprofil rederiet vil fortsette å 
vokse i henhold til, og nødvendig for 
å bygge en robust eierstruktur som 
i mindre grad vil være avhengig av 
fremtidige norske ramme be ting-
elser. Vi har behov for stabilitet og 
langsiktighet som grunnlag for våre 
investeringsbeslutninger samt lang-
siktige planer for utvikling av 

 organisasjonen og den kompetanse 
den til enhver tid må besitte. 

Farstad Shipping er i dag ett av de 
ledende supplyskiprederi i verden. 
Vi legger stor vekt på sikkerhet, 
kvalitet og effektivitet i våre tjenes-
ter. Vi vil fortsette med å utvikle vår 
flåte i den avanserte del av seg-
mentet, og vi vil fortsette med å 
investere i våre menneskelige res-
surser. Kompetanse og positive 
holdninger hos våre ansatte gjen-
nom alle ledd er og vil være av-
gjørende for vår konkurranseevne 
videre fremover. Null skade på men-
nesker, miljø og materiell, og en 
målsetting om å levere effektive og 
bærekraftige tjenester til våre 
 kunder ligger til grunn for Farstad 
Shipping sin videre utvikling.

“ null Skade på menneSker, miljø og materiell, og en 

 målSetting om å levere effektive og bærekraftige 

 tjeneSter til våre kunder  ligger til grunn for 

 farStad Shipping Sin videre utvikling  ”
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bjARNE 
SæLENSmINDE
(f. 1947)

Styremedlem siden 
1989. Siviløkonom 
nhh. vice president, 
gard aS. variert finans- 
og shippingbakgrunn. 
tidligere direktør i a/S 
investas shipping- og 
offshoreseksjon.

jANNE-gREthE 
StRAND AASNæS
(f. 1963)

Styremedlem siden 
2005. mba - university 
of San francisco 
og autorisert 
finansanalytiker. 
diverse stillinger som 
finansanalytiker og 
porteføljeforvalter innen 
kapitalforvaltning. daglig 
leder i Strand havfiske 
aS siden 2000. 

SVERRE A. FARStAD
 (f. 1952)

Styrets leder.
Styremedlem siden 1988. Siviløkonom - 
heriot Watt university, edinburgh, Skottland. 
Styreleder i tyrholm & farstad aS. en rekke 
tillits- og styreverv i bank, forsikring og 
rederiforbundet. 
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AStRID 
KoppERNæS
(f. 1957)

Styremedlem siden 
2007.
Sivilingeniør nth, mSc 
Stanford university. 
diverse stillinger 
som petroleums-
ingeniør og leder 
innen oljeindustrien i 
norge og Storbritannia 
siden 1984. daglig 
leder i mythri 
limited samt annen 
konsulentvirksomhet i 
aberdeen.

bjØRN 
hAVNES
(f. 1947)

Styremedlem siden 
1988. Sivilingeniør, 
university of newcastle 
upon tyne. direktør i 
Skips aS tudor, oslo. 
variert shippingerfaring 
fra 1973, hovedsakelig 
innen offshore. tidligere 
markedsansvarlig i 
Wilhelmsen offshore 
Services (servicefartøy) 
og Wilh. Wilhelmsens 
riggdivisjon. en rekke 
styreverv innenfor 
industri og offshore. 

pER NoRVALD 
SpERRE 
(f. 1946)

Styrets nestleder.
Styremedlem siden 
1990. advokat 
med møterett for 
høyesterett. juridisk 
embetseksamen 
1972, oslo. praksis 
fra bank m.v. egen 
advokatpraksis 
fra 1977. fra nov. 
2000 partner i 
advokatfirma Schjødt 
da. en rekke styreverv 
innenfor industri og 
rederivirksomhet. 

gRo 
bAKStAD
(f. 1966)

Styremedlem siden 
2005. Siviløkonom 
nhh og statsautorisert 
revisor. variert 
bakgrunn fra revisjon, 
rådgivning, finans 
og offshore-industri. 
Cfo/konserndirektør 
økonomi og finans 
i posten norge 
aS. Styremedlem i 
veidekke aSa.

Farstad shipping 
styret
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Farstad shipping
KOnsernledelsen
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toRStEIN L. StAVSENg
Finansdirektør
(f. 1953) 

Stavseng har hatt stillingen 
som finansdirektør og vært 
med i selskapets ledergruppe 
siden 1991. Stavseng startet 
i farstad i 1988. han har 
en mastergrad fra norges 
handelshøyskole (nhh) i bergen. 
før han begynte i farstad 
hadde han 6 års erfaring 
innenfor bankvirksomhet.

joSEph m. homSEy
Executive Vice President, 
Eastern Hemisphere
(f. 1949) 

homsey er også adm. dir. i 
farstad Shipping (indian pacific) 
pty. ltd. homsey tiltrådte sin 
stilling i farstad i juni 2003, 
etter oppkjøp av p&os andel i 
ioS, og deres driftsorganisa-
sjon i melbourne. han kom fra 
stillingen som direktør i p&o 
maritime Services, der han var 
ansatt i 22 år. homsey har en 
b. eCo. fra monash university, 
melbourne. 

årsrapport - farstad shipping asa

KARL-johAN bAKKEN 
Konsernsjef
(f. 1958) 

bakken tiltrådte stillingen som 
konsernsjef 1. januar 2006.  
han var tidligere ansatt i 
stillingen som direktør for 
marked og drift fra juli 1999. 
bakken kom til farstad med 
15 års internasjonal erfaring fra 
skipsdesign og skipsbyggings-
industrien. Sist som viseadm. 
direktør ved ulstein Ship 
technology aS og adm. direktør 
ved ulstein trading ltd. aS. 
bakken har en m.Sc. i naval 
architecture fra norges 
tekniske høgskole (nth) i 
trondheim (1984).
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Vår VirKsomhEt og 
farstad-flÅten

årsrapport - farstad shipping asa
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1 900
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Vår virKsOMhet

Farstad Shipping har som målset-
ting å være et av de ledende 
supplyskipsrederi i verden innenfor 
vårt definerte segment av større og 
mer avanserte offshore supplyskip. 
Selskapet skal være et verdidrevet 
selskap med fokus på sikkerhet, 
kvalitet og effektivitet i våre tjenes-
ter. Vi har en langsiktig befrakt-
ningsstrategi og våre tjenes ter skal 
bidra til en bærekraftig utvikling av 
våre kunder og deres forretning. Vår 
målsetting om null skade på 
mennesker, miljø og materiell står 
sentralt i utviklingen av selskapet. 
Vi vil fortsette å investere betydelige 
midler for å utvikle og sikre nød-
vendig kom pe tanse og positive 
holdninger hos våre ansatte på sjø 
og land i tråd med vårt verdigrunnlag 
og policy.

Vi eier og opererer i dag 58 skip, 
fordelt på 32 ankerhåndterings- 
fartøy (AHTS), 24 plattform supply-
skip (PSV) og 2 konstruksjons- og 
vedlikeholdsfartøy (SUBSEA). 

I tillegg har vi 4 PSV under bygging 
for levering i 2012 og 2013.

For å kunne opprettholde en moderne 
og konkurransedyktig flåte har vi over 
den siste 10-års perioden investert 
over 12,5 milliarder i ny tonnasje 
samtidig som vi har solgt eldre skip. 
Vi har i dag en flåte med en snittalder 
på under 10 år. Selskapet har i be-
tydelig grad satset på norsk design, 
norsk utstyr og norske verft. 

Vår aktivitet er i hovedsak konsent-
rert til markedene i Nordvest- 
Europa, Brasil og Australia/Asia.  
Ved årsskiftet var antall seilende 
ansatte knyttet til denne aktiviteten 
1710. Selskapets aktiviteter drives 
fra kontorer i Ålesund, Aberdeen, 
Melbourne, Perth, Singapore, 
Macaé og Rio de Janeiro med 
tilsammen 190 ansatte. 

Med utgangspunkt i den norske 
maritime klyngen er Norge frem-
deles den viktigste basen for eier-
skap og utvikling av Farstad Ship-
ping. Men samtidig og i tråd med 
vår eierskapsprofil vil vi fortsette å 
utvikle og styrke våre aktiviteter i 
de andre geografiske hovedom-
rådene våre. 

VåRE VERDIER
siKKErhEtsBEVisst
Våre holdninger, vår årvåkenhet og 
vårt fokus på trygge operasjoner 
sikrer skadefri utførelse av opp-
gavene. Kompetanse, erfaring, gode 
holdninger og gjennomarbeidede 
rutiner sikrer at jobben utføres riktig 
for våre kunder og miljøet. Farstad 
Shipping er og skal være en lang-
siktig og pålitelig arbeidsgiver og 
operatør.

VErdisKapEndE
Vi skaper verdier for våre eiere, våre 
samarbeidspartnere, samfunnet og 
våre omgivelser. Vi er søkende og 
ambisiøse pådrivere for konstruk-
tive endringer. Satsing på den 
 enkeltes trivsel, personlige utvikling 

og trygghet gjennom ordnede 
forhold, gir økt verdi for ansatte i 
selskapet.

EttErrEttELig
Vi er pålitelige, sannferdige og 
viser handlekraft og lojalitet til be-
slutninger som er fattet.  Våre hold-
ninger preges av integritet, vi tar 
ansvar og gjør det vi sier vi skal 
gjøre.

inKLUdErEndE
Vi er initiativtagere og pådrivere til 
utvikling av næringen gjennom 
 samhandling med kunder, leve-
randører og utdanningsinstitu-
sjoner. Vi skap  er tilhørighet og 
 styrke ved å dra nytte av og utvikle 
den enkelte medarbeider, ved å dele 
kunnskap og erfaring og ved å ta 
hensyn til  individuelle behov.

sYnLig og transparEnt
Våre verdier innebærer en enhetlig 
og konsistent lederstil og en 
markedstilpasset, transparent og 
interaktiv organisasjon. Vi står for 
våre beslutninger, og tilstreber å 
fremstå tydelig og gjenkjennelig. 
Vi  bryr oss om og ønsker å være en 
positiv støttespiller i våre nærmiljøer. 
Vi formidler og etterlever våre ver-
dier i vårt daglige arbeid.
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2 sUBsEa
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ahts 
ankerhåndteringsfartøy
Spesialkonstruerte fartøyer for  
anker håndtering og tauing av off-
shore plattformer, lektere og 
produksjons-moduler/skip. Kan ha 
tilleggsutstyr for brannslokking, 
oljeoppsamling og redningsopp-
drag. Utfører også ordinær for-
syningstjeneste. 

psV
plattform supplyskip
Spesialkonstruerte fartøyer for 
transport av forsyninger og utstyr 
til og fra offshoreinstallasjoner. 
Skipene transporterer stykkgods, i 
hovedsak i containere som dekks-
last, samt et stort antall forskjellige 
produkter (tørre og våte) i separate 
tanker. De transporterer også rør i 
forbindelse med legging av rør-
ledninger. 

sUBsEa 
Konstruksjons- og  
vedlikeholdsfartøy
Spesialdesignet fartøy for opera-
sjoner på store dyp, installasjoner 
og vedlikehold på havbunnen.  
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selsKapene i Farstad shipping

FARStAD ShIppINg ASA
Konsernets hovedkontor ligger i 
Ålesund. Dette er morselskapet i 
konsernet. Selskapets aksjer har 
vært notert på Oslo Børs siden 
1988. Selskapet hadde ved års-
skiftet 74 kontoransatte delvis 
 knyttet til konsernfunksjoner og 
delvis knyttet til driften av de skip 
som kontoret har ansvar for. Kon-
toret har også byggetilsyn for 4 PSV 
som er under bygging ved STX verft 
i Norge og Vietnam. Skip som opere-
rer i Brasil, drives i samarbeid med 
BOS Navegação SA.

FARStAD ShIppINg 
AALESuND AS
Norske seilende med tilhørighet til 
kontoret i Ålesund er ansatt i dette 
selskapet. Selskapet hadde ved 
årsskiftet 422 ansatte.

FARStAD ShIppINg LtD. 
Selskapets kontor ble etablert i 
1989 og ligger i Aberdeen. Sel-
skapet eier 8 skip pluss ett skip 
 under bygging og er underlagt den 
britiske rederiskatteordningen. Ved 
utgangen av året hadde kontoret 
18 kontoransatte. Selskapet driver 
både egne skip og skip eiet av andre 
selskaper i Farstad-gruppen. Ved 
årsskiftet er 269 seilende knyttet til 
skipsdriften. 

FARStAD ShIppINg  
(INDIAN pAcIFIc) pty. LtD.
Selskapet har hovedkontor i 
 Melbourne med avdelingskontor i 
Perth. Kontorene hadde ved års-
skiftet 49 ansatte. Kontorene har 
ansvaret for driften av Farstad-
gruppens skip i regionen. Ved års-
skiftet var 585 seilende knyttet til 
driften av skipene.

FARStAD ShIppINg oFFShoRE 
SImuLAtoR cENtRE pty. LtD.
Selskapet er etablert for å eie og drive 
et offshore simulatorsenter i Perth.  

FARStAD ShIppINg ptE. LtD. 
Selskapet ble etablert i 2005 i 
Singapore og har  10 kontoransatte. 
Selskapet eier 7 skip og har 2 skip 
under bygging. Selskapet er in vol-
vert i driften av skip i regionen, både 
egne skip og skip eiet av andre 
selskaper i Farstad-gruppen. Ved 
årskiftet var 110 seilende knyttet 
til skipsdriften ved kontoret.

FARStAD ShIppINg cREwINg 
SERVIcES ptE. LtD. 
Etablert i Singapore i 2009 og 
 sysselsetter 266 antall seilende i 
Farstad-flåten. 

FARStAD SuppLy AS
Selskapet er det største skipseiende 
selskapet i Farstad - gruppen, og ble 
etablert i 1997 som et ledd i rede-

riets tilpasning til reglene i den 
 norske skatteordningen. Selskapet 
eier 30 skip pluss ett skip under byg-
ging. Selskapet har ingen ansatte.

p/R INtERNAtIoNAL oFF-
ShoRE SERVIcES ANS (IoS)
Selskapet ble etablert i 1997 som et 
joint venture selskap med P&O 
 Australia. I 2003 kjøpte Farstad ut 
P&O, og selskapet er i dag et datter-
selskap av Farstad Supply AS. 
Selskapet eier 8 skip. Selskapet har 
ingen ansatte. 

FARStAD coNStRuctIoN AS
Selskapet ble etablert i 2008 som 
eierselskap for subseafartøyet Far 
Samson. Skipet som ble levert i 
mars 2009, er leid ut på en langtids 
bareboat-avtale til Farstad Offshore 
AS. Selskapet har ingen ansatte.

FARStAD oFFShoRE AS
Selskapet er etablert for å leie inn 
og operere subseafartøy. Selskapet 
har ingen ansatte. 

boS NAVEgAção SA
Selskapet ble etablert i juni 1999 
som et joint venture (50/50) med 
Petroserv S/A. Selskapet eier 3 
AHTS og har i tillegg delvis drifts-
ansvar for 11 Farstadskip i  regio nen. 
Selskapet har kontor både i Rio og 
Macaé med 35 kontor ansatte og 
325 seilende ansatte.

100% 100%100%

50%

50% 100% 100% 100%

100%

100%

100%100%

Farstad Shipping ASA
(Ålesund)

Farstad
Shipping Pte. Ltd.

(Singapore)

Farstad
Shipping Crewing
Services Pte. Ltd.

(Singapore)

Farstad Shipping 
Offshore 

Simulator Centre 
Pty. Ltd. (Perth)

Farstad
Shipping Ltd.

(Aberdeen)

Farstad
Shipping 

Aalesund AS
(Ålesund)

Farstad
Construction AS

(Ålesund)

Farstad
Offshore AS

(Ålesund)

Farstad Shipping
(Indian Pacific)

Pty. Ltd.
(Melbourne)

Farstad
Supply AS
(Ålesund)

P/R International
Offshore 

Services Ans
(Ålesund)

BOS
Navegação SA
(Macaé - Rio)

Petroserv, 
Brasil



23årsrapport - farstad shipping asa

far scorpion bak baugen på far serenade



24

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

årsrapport - farstad shipping asa

Farstad-flÅten

AhtS  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

far saraCen
byggEåR:  2010  DESIgN: UT 731 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS 
bhK: 24400 Dwt: 3954 DEKKS-AREAL: 755 M2 bEFRAKtER: CHEVRON AUSTRALIA  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2014 + OPSJ. 

far shOgUn
byggEåR:  2010  DESIgN: UT 731 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 24400 Dwt: 3990 DEKKS-AREAL: 755 M2 bEFRAKtER: CHEVRON AUSTRALIA  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2014 + OPSJ. 

far sagaris
byggEåR:  2009  DESIgN: UT 731 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM
bhK: 23700.  Dwt: 3912  DEKKS-AREAL: 755 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  FEB. 2012 

far sCOrpiOn
byggEåR:  2009  DESIgN: UT 731 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR  
bhK: 23700.  Dwt: 3934  DEKKS-AREAL: 755 M2    bEFRAKtER: -  bEFRAKtNINg: SPOT 

far sCiMitar
byggEåR:  2008 DESIgN: UT 712 L   EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM  
bhK: 16000  Dwt: 2913  DEKKS-AREAL: 540 M2    bEFRAKtER: APACHE  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2012 + OPSJ.

far sabre
byggEåR:  2008  DESIgN: UT 712 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM  
bhK: 16000  Dwt: 2750  DEKKS-AREAL: 540 M2   bEFRAKtER: SHELL BRAzIL  bEFRAKtNINg: I)  SEP. 2011 + OPSJ.

far sapphire
byggEåR:  2007  DESIgN: UT 732 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR  
bhK: 27500  Dwt: 4583  DEKKS-AREAL:  800 M2   bEFRAKtER: -    bEFRAKtNINg: SPOT 

far sOUnd
byggEåR:  2007  DESIgN: UT 712 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM  
bhK: 16000  Dwt: 2965  DEKKS-AREAL: 540 M2    bEFRAKtER: HESS  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2011 

far strait
byggEåR:  2006  DESIgN: UT 712 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: SGP  
bhK: 16000  Dwt: 2965  DEKKS-AREAL: 540 M2    bEFRAKtER: WOODSIDE  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2011 + OPSJ. 
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kontrakter
befrakters opsjon

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

AhtS  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

far swOrd
byggEåR:  2006  DESIgN: UT 712 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 16000  Dwt: 3024  DEKKS-AREAL: 510 M2    bEFRAKtER: HESS  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2011 

far saltire
byggEåR:  2002  DESIgN: UT 728 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 16300  Dwt: 2195  DEKKS-AREAL: 490 M2    bEFRAKtER: HESS  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2011 

far sCOUt
byggEåR:  2001  DESIgN: UT 728 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 18700  Dwt: 2806 DEKKS-AREAL: 570 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  MARS. 2012 + OPSJ. 

far santana
byggEåR:  2000  DESIgN: UT 730  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 19200  Dwt: 2964  DEKKS-AREAL: 500 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  JULI 2014 + OPSJ. 

far streaM
byggEåR:  2006  DESIgN: UT 712 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM  
bhK: 16000  Dwt: 3068  DEKKS-AREAL: 540 M2    bEFRAKtER: WOODSIDE  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2011 + OPSJ. 

lady astrid
byggEåR:  2003  DESIgN: UT 712-2  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: NIS  
bhK: 13500  Dwt: 2656  DEKKS-AREAL: 510 M2    bEFRAKtER:  -  bEFRAKtNINg:   SPOT 

lady CarOline
byggEåR:  2003  DESIgN: UT 712-2  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: NIS  
bhK: 13500  Dwt: 2656  DEKKS-AREAL: 510 M2    bEFRAKtER:  WOODSIDE bEFRAKtNINg: I)  MAI 2011 + OPSJ. 

lady gUrO
byggEåR:  2001  DESIgN: UT 719-2  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: NIS  
bhK: 5450  Dwt: 2048  DEKKS-AREAL: 403 M2    bEFRAKtER: SHELL FILIPPINENE  bEFRAKtNINg: I)  OKT. 2016 + OPSJ. 

far sOvereign
byggEåR:  1999  DESIgN: UT 741  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 27400  Dwt: 4129  DEKKS-AREAL:  620 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  FEB. 2015 + OPSJ. 
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Farstad-flÅten

AhtS  AhtS  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

far grip
byggEåR: 1993  DESIgN: UT 722  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 14400   Dwt: 2418  DEKKS-AREAL: 570 M2    bEFRAKtER: -  bEFRAKtNINg: SPOT 

far sKy
byggEåR: 1991  DESIgN: ME 303 II  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM  
bhK: 13400  Dwt: 1920  DEKKS-AREAL: 540 M2    bEFRAKtER: APACHE  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2012 + OPSJ. 

far sea
byggEåR:  1991  DESIgN: ME 303 II  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 13200  Dwt: 1920  DEKKS-AREAL: 540 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  JAN. 2013 + OPSJ. 

lady sandra
byggEåR: 1998  DESIgN: KMAR 404  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: SGP  
bhK: 17000  Dwt: 2725  DEKKS-AREAL:  540 M2    bEFRAKtER: SANTOS, AUSTRALIA  bEFRAKtNINg: I) SEPT. 2011 

lady Cynthia
byggEåR: 1987  DESIgN: HART FENTON  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: SGP  
bhK: 9500  Dwt: 2060  DEKKS-AREAL: 402 M2    bEFRAKtER: McDERMOTTS  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2011 

lady gerda
byggEåR: 1987  DESIgN: HART FENTON  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: NIS  
bhK: 8700  Dwt: 2060  DEKKS-AREAL: 385 M2    bEFRAKtER:  McDERMOTTS bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2011 + OPSJ. 

far seniOr
byggEåR: 1998  DESIgN: UT 722 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 18900  Dwt: 2874  DEKKS-AREAL: 585 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  OKT. 2011 

far sailOr
byggEåR: 1997  DESIgN: UT 722  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 16800  Dwt: 2681  DEKKS-AREAL: 540 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  OKT. 2011 

far fOsna
byggEåR: 1993  DESIgN: UT 722  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 14400  Dwt: 2418  DEKKS-AREAL: 570 M2    bEFRAKtER: SANTOS, AUSTRALIA  bEFRAKtNINg: I)  SEPT. 2011 
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kontrakter
befrakters opsjon

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

AhtS  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

SubSEA  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

lady valisia
byggEåR:  1983  DESIgN: ME 303  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: NIS  
bhK: 12240  Dwt: 2200  DEKKS-AREAL: 475 M2    bEFRAKtER: -  bEFRAKtNINg:  SPOT 

bOs tUrqUesa
byggEåR:  2007  DESIgN: UT 722 L  EIERFoRhoLD: BOS NAVEGAçãO SA  REgIStER: BRA  
bhK: 19000  Dwt: 2640 DEKKS-AREAL: 470 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  FEB. 2015 

bOs tUrMalina
byggEåR:  2006  DESIgN: UT 722 L  EIERFoRhoLD: BOS NAVEGAçãO SA  REgIStER: BRA  
bhK: 15500  Dwt: 2677  DEKKS-AREAL: 575 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  JULI 2014 

bOs tOpÀCiO 
byggEåR:  2005  DESIgN: UT 728 L  EIERFoRhoLD: BOS NAVEGAçãO SA  REgIStER: BRA  
bhK: 13240  Dwt: 2400  DEKKS-AREAL: 560 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  DES. 2013 

lady aUdrey
byggEåR:  1983  DESIgN: ME 303  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: NIS  
bhK: 12240  Dwt: 2200  DEKKS-AREAL:  445 M2    bEFRAKtER:  -  bEFRAKtNINg:  SPOT 

far saMsOn
byggEåR:  2009  DESIgN: UT 761 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD CONSTRUCTION AS  REgIStER: IOM  
bhK: 47600   Dwt: 6103  DEKKS-AREAL: 1450 M2    bEFRAKtER: SAIPEM  bEFRAKtNINg: I)  APRIL  14 + OPSJ. 

far saga
byggEåR:  2001  DESIgN: UT 745 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR  
bhK: 10900  Dwt: 3264  DEKKS-AREAL: 510 M2 + 150 M2    bEFRAKtER: SUBSEA 7  bEFRAKtNINg:   I)  SEPT. 11 + OPSJ. 
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Farstad-flÅten

pSV  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

far tbn 4
byggEåR: 2013  DESIgN: PSV 08 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER:  -
bhK: –   Dwt: –  DEKKS-AREAL:  –    bEFRAKtER: –  bEFRAKtNINg:  – 

far tbn 3
byggEåR: 2012  DESIgN: UT 754 WP  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: -
bhK: –   Dwt: –  DEKKS-AREAL:  –    bEFRAKtER: –  bEFRAKtNINg:  – 

far tbn 2
byggEåR: 2012  DESIgN: PSV 08 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: -
bhK: –   Dwt: –  DEKKS-AREAL:  –    bEFRAKtER: –  bEFRAKtNINg:   – 

far tbn 1
byggEåR: 2012  DESIgN: PSV 08 CD  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: -
bhK: –   Dwt: –  DEKKS-AREAL:  –    bEFRAKtER: –  bEFRAKtNINg:  – 

far server
byggEåR: 2010  DESIgN: Hy832 CD    EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM
bhK: 7500  Dwt: 4000  DEKKS-AREAL:  800 M2    bEFRAKtER: CONOCOPHILLIPS  bEFRAKtNINg: I)  FEB. 2012 + OPSJ. 

far serenade
byggEåR: 2009  DESIgN: UT 751 CD    EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR.  
bhK: 9465  Dwt: 5944  DEKKS-AREAL: 1003 M2    bEFRAKtER: STATOIL  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 14 + OPSJ. 

far searCher
byggEåR: 2008  DESIgN: UT 751 E    EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR.  
bhK: 9465  Dwt: 4992  DEKKS-AREAL: 1085 M2    bEFRAKtER: STATOIL  bEFRAKtNINg: I)  MARS 2012 + OPSJ.     

far seeKer
byggEåR: 2008  DESIgN: UT 751 E    EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR.  
bhK: 9465  Dwt: 4905  DEKKS-AREAL: 1085 M2    bEFRAKtER: STATOIL  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2012 + OPSJ. 

far spirit
byggEåR: 2007  DESIgN: VS 470 MK II   EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 6530  Dwt: 3624  DEKKS-AREAL: 725  M2    bEFRAKtER: WOODSIDE  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2011 + OPSJ. 



29

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015 

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

årsrapport - farstad shipping asa

kontrakter
befrakters opsjon
under bygging

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

pSV  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

far splendOUr
byggEåR: 2003  DESIgN: P106  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM  
bhK: 7760  Dwt: 3503  DEKKS-AREAL: 690 M2    bEFRAKtER: PETERSON SBS  bEFRAKtNINg: I)  DES. 2011 + OPSJ. 

far syMphOny
byggEåR: 2003  DESIgN: P 105  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR  
bhK: 9930  Dwt: 4929  DEKKS-AREAL: 978 M2    bEFRAKtER:  CONOCOPHILLIPS  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2017 + OPSJ. 

far swift
byggEåR: 2003  DESIgN: UT 755 L    EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 5450  Dwt: 3084  DEKKS-AREAL: 588 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I) OKT. 2011 + OPSJ. 

far sCOtia
byggEåR: 2001  DESIgN: UT 755    EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 5450  Dwt: 3022  DEKKS-AREAL:  468 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2016 + OPSJ. 

far star
byggEåR: 1999  DESIgN: UT 745  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NOR  
bhK: 9600  Dwt: 4403  DEKKS-AREAL:  810 M2    bEFRAKtER: STATOIL  bEFRAKtNINg: I)  JUNI 2011 + OPSJ. 

far swan
byggEåR: 2006  DESIgN: VS 470 MK II  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: SGP  
bhK: 5500  Dwt: 3628  DEKKS-AREAL: 705 M2    bEFRAKtER: WOODSIDE  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2011 + OPSJ. 

lady Melinda
 byggEåR: 2003  DESIgN: UT 755  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: SGP  
bhK: 5450  Dwt: 2777  DEKKS-AREAL:  567 M2   bEFRAKtER: CONOCO PHILLIPS  bEFRAKtNINg: I)  DES. 2013 + OPSJ. 

lady grete
byggEåR:  2002  DESIgN: UT 755 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REgIStER: SGP  
bhK: 5450  Dwt: 3271  DEKKS-AREAL:  678 M2    bEFRAKtER: -  bEFRAKtNINg: SPOT 

lady graCe
byggEåR:  2002  DESIgN: UT 755  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: IOM  
bhK: 5450.  Dwt: 2936  DEKKS-AREAL: 615 M2    bEFRAKtER: WOODSIDE  bEFRAKtNINg: I)  APRIL 2011 + OPSJ. 
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Farstad-flÅten

pSV  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

far serviCe
byggEåR: 1995  DESIgN: UT 745  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 7200   Dwt: 4680  DEKKS-AREAL: 965 M2    bEFRAKtER: MARATHON  bEFRAKtNINg: I)  AUG. 2011 + OPSJ. 

far sCandia
byggEåR: 1991  DESIgN: UT 705  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 6700  Dwt: 3100  DEKKS-AREAL: 868 M2    bEFRAKtER: ESSO BASS STRAIT  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2014 

far sUperiOr
byggEåR: 1990  DESIgN: UT 705 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 6600 Dwt: 3796 DEKKS-AREAL: 988 M2   bEFRAKtER: BP, UK. bEFRAKtNINg: I)  JUNI 2011 + OPSJ. 

far sleipner
byggEåR:  1984  DESIgN: ME 202  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: NIS  
bhK: 5200  Dwt: 3060  DEKKS-AREAL: 615 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  MAI 2011 

far griMshader
byggEåR: 1983  DESIgN: UT 706 L  EIERFoRhoLD: FARSTAD SUPPLy AS  REgIStER: IOM  
bhK: 6120  Dwt: 3225  DEKKS-AREAL: 780 M2    bEFRAKtER: –  bEFRAKtNINg:  SPOT 

lady Christine
byggEåR: 1985  DESIgN: ME 202  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: NIS  
bhK: 6550  Dwt: 2368  DEKKS-AREAL: 500 M2    bEFRAKtER: -  bEFRAKtNINg: SPOT

far sUpplier
byggEåR: 1999  DESIgN: VS 483    EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 6700  Dwt: 4593  DEKKS-AREAL:  896 M2    bEFRAKtER: ESSO AUSTRALIA  bEFRAKtNINg:  I)  MAI 2014 

far strider
byggEåR: 1999  DESIgN: VS 483  EIERFoRhoLD: FARSTADSHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 6700  Dwt: 4709  DEKKS-AREAL: 902 M2    bEFRAKtER: APACHE NORTH SEA  bEFRAKtNINg: I)  DES. 2011 + OPSJ. 

far sUppOrter
byggEåR: 1996  DESIgN: UT 750    EIERFoRhoLD: FARSTAD SHIPPING LTD.  REgIStER: IOM  
bhK: 7200  Dwt: 4680  DEKKS-AREAL: 956 M2    bEFRAKtER: PETROBRAS  bEFRAKtNINg: I)  MARS 2013 + OPSJ. 



31

2011 2012 2013 2014 2015

0 20 40 60 80 100

%

10 30 50 70 90

årsrapport - farstad shipping asa

kontrakter
befrakters opsjon

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

pSV  KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11

KoNtRAKtSoVERSIKt pR. 31.03.11 FoR hELE FLåtEN

lady Kari-ann
byggEåR: 1982  DESIgN: ME 202  EIERFoRhoLD: P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS  REgIStER: NIS  
bhK: 7060  Dwt: 2972  DEKKS-AREAL: 612 M2    bEFRAKtER: ESSO BASS STRAIT  bEFRAKtNINg: I)  JUNI 2011 + OPSJ. 

Kontraktsdekningen for Farstadflåten er ca. 78% for første halvår 2011 og ca. 69% for andre halvår.  
Kontraktsdekningen for 2012 er ca. 53%. Tallene inkluderer befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte  
kontrakter. 

2. kvartal 2011

3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012 

1. kvartal 2013

2. kvartal 2013

3. kvartal 2013

4. kvartal 2013

1. kvartal 2014

2. kvartal 2014

3. kvartal 2014

4. kvartal 2014

1. kvartal 2015

2. kvartal 2015

3. kvartal 2015

4. kvartal 2015
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anaLYtisK infOrMasjOn

AKSjoNæRFoRhoLD 
Farstad Shipping har som mål  at  
aksjonærene over tid skal oppnå en 
konkurransedyktig avkastning. Av-
kast ningen kommer dels ved at 
verdiøkningen som skapes i sel-
skapet, reflekteres i kursutviklingen 
på selskapets aksjer, og dels ved 
utbetaling av utbytte.

farstad aksjen

Selskapets aksjer er notert på  
”OB Match”-listen på Oslo Børs og 
har tickerkoden FAR. Selskapets 
aksje-kapital er på NOK 39,0 mil-
lioner, fordelt på 39 millioner aksjer 
pålydende NOK 1,00 i en aksje-

klasse. I løpet av 2010 ble det 
omsatt 1,36 millioner Farstad Ship-
ping aksjer mot 3,22 millioner 
 aksjer i 2009. I løpet av året har 
aksjen vært omsatt i 226 av totalt 
252 børsdager.   

Kursen på selskapets aksjer var 
ved inngangen til 2010 NOK 
128,50. Ved årsslutt var kursen 
NOK 175,00. Dette tilsvarer en 
stigning på 36,2%. Aksjekursen 
steg med 83,6% i 2009, mens 
den falt med 54% i 2008 og steg 
med henholdsvis 9% i 2007 og 
40% i 2006. 

Høyeste aksjekurs i 2010 var NOK 
175,00 på årets siste børsdag, 
mens laveste var NOK 128,50. 
Børsverdien (børskurs multiplisert 
med antall aksjer) var ved utgangen 
av 2010 på NOK 6 825 millioner. 
(NOK 5 011,5 millioner ved ut-
gangen av 2009). 

Selskapet hadde 1 409 aksjonærer 
pr. 31.12.2010 mot 1 501 ak-
sjonærer ved utgangen av 2009. 
Antall utenlandske aksjonærer var 
105 (100) og disse eide ca. 14% 
av aksjene (ca. 12%). Utenlandske 
aksjonærer kan eie inntil 33,3% av 
aksjene. 

VERDIutVIKLINg og utbyttE pR. AKSjE 

Utbytte Styrets forslag til utbytte

VEK Aksjekurs

(Verdi NOK) (Utbytte NOK)

Bokført verdi

utVIKLINg I bØRSVERDI

Kilde: OSE

Utvikling i børsverdi jan. 10 - mars 11

Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

mrd. NOK

Jan. Feb. Mar.
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INDEKS

Farstad Shipping ASA OSE10GIFarstad Shipping ASA

KuRSutVIKLINg KuRSutVIKLINg

NOK pr. aksje Kilde: OSE Kilde: OSE

Ordinær generalforsamling ble av-
holdt 19.05.2010. Utbytte ble 
vedtatt med NOK 3,00 pr. aksje 
med utbetaling til aksjonærene 
1. juni. Aksjonærer, registrert som 
aksjeeiere i aksjeprotokollen den 
19.05.2010 var berettiget utbytte. 
Aksjen ble handlet første dag 
 eks  klusiv utbytte den 20.05.2010. 

Den 19. mai 2010 ga general-
forsamlingen selskapets styre for-
lenget fullmakt til å utvide aksje-
kapitalen ved utstedelse av inntil 
3,9 millioner aksjer uten fortrinns-
rett for nåværende aksjonærer. 

Styret fikk også fullmakt til kjøp av 
inntil 3,9 millioner egne aksjer. Full-
maktene er gyldige frem til ordinær 
generalforsamling i 2011. 

Styret har overfor generalforsam-
lingen den 19. mai 2011 foreslått 
et utbytte for 2010 på NOK 4,00 
pr. aksje. Ovennevnte fullmakter vil 
også bli foreslått fornyet. Utbyttet 
forventes utbetalt 30. mai.

En detaljert oversikt over selska-
pets største aksjonærer fremgår av 
note 28 på side 107. 

SELSKApEtS 10 StØRStE 
AKSjoNæRER (pr. 31. mars)

Tyrholm & Farstad AS 40,5%
Folketrygdfondet 10,0%
Brown Brothers Harriman 8,3%
Pareto Aksje Norge 4,4%
Odin Norge 2,8%
Jan Henry Farstad 2,7%
Sverre Andreas Farstad 2,6%
Pareto Aktiv 2,1%
Odin Offshore 1,8%
Odin Norden 1,6%

OSEBX 



36

 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

600

500

400

300

200

100

0

Far Scandia Far Service Far Star Far Senior Far SovereignFar Sword

årsrapport - farstad shipping asa

anaLYtisK infOrMasjOn

VERDIjuStERt  
EgENKApItAL (VEK)
Farstad Shipping innhenter verdi-
anslag på flåten to ganger i året, ved 
årsskiftet og ved halvårsskiftet. 
Beregning av skipenes markeds-
verdier er gjort på bakgrunn av de 
verdianslag som er innhentet fra 3 
uavhengige norske skipsmeglere 
ved årsskiftet 2010/2011. Meg-
lernes verdianslag forutsetter at 
skipene er uten befraktningsavtaler 
og umiddelbart tilgjengelige for salg 
i markedet. Meglerne har gitt sine 
verdianslag i NOK. Gjennomsnittlig 
verdianslag ved siste årsskifte 
viser en verdi på Farstad-flåten på 
NOK 15,0 mrd. Verdien på flåten 
har falt med 0,6% i 2010 (fall 
15,4% i 2009). Siden halvårs skif-
tet har verdiene på Farstad-flåten 
falt med 2,3%. Markedsutsiktene 
gjør at verdiene, spesielt for den 
eldre del av flåten, kan falle videre. 

Basert på verdianslagene pr. 
31.12.10 er VEK pr. aksje beregnet 
til NOK 262,98 (NOK 249,45). 
Dette gir en verdijustert egen-
kapitalandel på 56,2% (59,0%). 
VEK har i løpet av 2010 steget med 
5,4% (0,6% i 2009). VEK var ved 
utgangen av 2010 beregnet til NOK 
10,25 mrd. (NOK 9,72 mrd. ved 
utgangen av 2009). Meglerne har 
gitt sine verdianslag i form av en 
høy/lav vurdering. Dersom en tar 
gjennomsnittet av meglernes “høy”-
verdier, gir dette en markedsverdi 
på flåten på NOK 15,5 mrd. 
(tilsvarende VEK på NOK 275,75 
pr. aksje), mens gjennomsnittet av 
“lav”-verdiene gir en markedsverdi 
på flåten på NOK 14,5 mrd. (til-
svarende VEK på NOK 250,20 pr. 
aksje). Et fall i verdiene på 10 % gir 
et fall i VEK på NOK 38,50 pr. aksje 
(tilsvarende 14,6%). 

Det er viktig å presisere at disse 
beregningene ikke tar hensyn til 
andre merverdier i selskapet enn de 
som fremkommer som følge av for-
skjellen mellom skipenes markeds-
verdier og skipenes bokførte ver-
dier. Verdianslagene er gitt under 
forutsetning av at skip kan selges 
enkeltvis og at salget ikke gir noen 
skattemessig konsekvens. Det er 
ikke gjort justeringer for eventuelle 
mer -/mindre verdier i inngåtte be-
fraktningsavtaler. Det er heller ikke 
gjort endringer for eventuelle mer-
verdier knyttet til skip under byg-
ging. Det er ikke tatt hensyn til mer 
-/mindre verdier ved eventuelle 
flåte salg, eller salg av selskapet 
som “going concern”.

utVIKLINg I SKIpSVERDIER
(mill. NOK)

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

markedsverdi skip   15 001,7   384,66 

Bokført verdi skip  11 328,0   290,46 

merverdi skip   3 673,7   94,20 

Bokført egenkapital    6 582,4   168,78 

VEK  10 256,0   262,98 

Bokført egenkapitalandel 45,2 %

VEK andel 56,2 %

VEK (Verdijustert egenkaptial)
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 nordvest  australia / Brasil andre
 Europa  asia  segment
 Fraktinntekter   845 176  1 621 231  849 586  41 116 
 Drift- og adm. kostnader   (596 949)  (870 780) (453 417)  (21 507) 
 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)  248 227  750 451  396 169  19 609 
 Avskrivninger   (190 658)  (191 033) (121 714)  (12 832) 
 Driftsresultat skip (EBIT)   57 569  559 418  274 455  6 777 
 EBITDA %   29,4% 46,3% 46,6% 47,7%
 EBIT %   6,8% 34,5% 32,3% 16,5%

RESuLtAt pR. gEogRAFISK SEgmENt 2010

FRAKtINNtEKtER I % 
FoRDELt pR. gEogRAFISK SEgmENt

Nordvest-Europa
Brasil Andre sektorer

Australia / Asia

FRAKtINNtEKtER I % 
FoRDELt pR. FoRREtNINgSSEgmENt

SEgmENtINFoRmASjoN
Forretningssegment
Konsernets aktiviteter er delt inn i 
drifts segmenter etter type tje-
nester; plattform supplyskips -
tjenester (PSV), ankerhåndter ings-
tjenester (AHTS) og subseatjenes-
ter (SUBSEA).

geografiske segmenter
Selskapets aktiviteter foregår i føl-
gende markeder; Nordvest-Europa, 
Brasil, Australia/Asia og andre 
 sektorer. I andre sektorer inngår 
blant annet Vest-Afrika og Mexico.

I note 3 er det gitt en detaljert regn-
skapsmessig oversikt fordelt på 
driftssegment og geografisk seg-
ment. Hovedtallene pr. segment kan 
oppsummeres som følger:

AHTS
SUBSEA Andre inntekter

PSV
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AVKAStNINg
I figuren nedenfor vises avkastning 
på egenkapitalen (ROE) samt avkast-
ning på arbeidende kapital (ROCE). 
ROCE er definert som EBIT dividert 
på summen av egenkapital og netto 
rentebærende gjeld. ROE justert 
viser avkastning på egen kapitalen  
korrigert for den skatt som ble kost-
nads-/inntektsført som følge av 
Finans  departe mentets  forslag til 
over gang til ny rederi skatte ordning, 
og Høyesterettsdommen som opp-
hevet overgangsreglene.

De øvrige figurene viser resultat, 
EBIT og kontantstrøm pr. aksje. 

RISIKoFoRhoLD
Finansiell risiko
Ved årsskiftet er differansen mellom 
markedsverdi og bokført verdi på 
selskapets flåte NOK 3,67 mrd. 
(se figur neste side). Differansen 
mellom skipenes markedsverdi og 
tilhørende brutto pantegjeld er NOK 
8,39 mrd. Sistnevnte tall represen-
terer et  be tydelig potensial for 
 ytterligere opplåning.

Renterisiko
Risiko for endring i markedsrenter 
reduseres løpende ved å inngå fast-
rentelån og renteswapavtaler. Pr. 
31.12.10 var 68% av selskapets 

gjeld rentesikret ved hjelp av fast-
rentelån og renteswapper. Andelen 
gjeld som er rentesikret vil være ca. 
60% de påfølgende to år. Den 
øvrige del av gjelden har flytende 
rente og vil være utsatt for rente-
risiko. 

Valutarisiko
Selskapet er i stor grad utsatt for 
valutarisiko da ca. 90% av inn-
tektene er i utenlandsk valuta. 
Valuta  lån og terminkontrakter be-
nyttes for å redusere valutarisikoen 
knyttet til  kontant strømmer i uten-
landsk  valuta.

NOK

RESuLtAt pR. AKSjE
 (etter skatt) *)

*) Inklusiv skatteforpliktelse ved ny rederiskatteordning i 2007

NOK

EbIt pR. AKSjE

inkl. salgsgevinster
ekskl. salgsgevinster

AVKAStNINg på EgENKApItAL
og INVEStERt KApItAL

inkl. salgsgevinster
ekskl. salgsgevinster

ROE - Avkastning på egenkapital
ROCE - Avkastning på investert kapital
ROE justert 
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SKIpSVERDIER VS. pANtEgjELD

Pantegjeld Bokførte verdier Markedsverdier

(mrd. NOK)

Kredittrisiko
Selskapet er eksponert for mulige 
tap knyttet til kundefordringer. Med 
unntak av tap knyttet til én kunde i 
2010 har tap på kundefordringer 
historisk sett vært svært lave. 

Likviditetsrisiko
Konsernets strategi er å ha til-
strekkelig kontanter og kontant-
ekviva lenter til å kunne sikre løp-
ende drift, fremtidig vekst og 
betaling av utbytte. Konsernet har 
pr. 31.12.10 fire skip under byg-
ging til en kostnad på ca. NOK 1,4 
mrd. Planlagt levering av skipene er 
i perioden juni 2012 til februar 

2013. Arbeidet med langsiktig 
 finansiering av ca. 70% av bygge-
kostnad er ikke påbegynt.

markedsrisiko
Markedsrisikoen er ulik for de for-
skjellige markeder. Farstad Ship-
ping har valgt å konsentrere sin 
aktivitet til i hovedsak tre mar-
keder; Nordvest-Europa, Australia/
Asia og Brasil. Dette sammen med 
at selskapet har en langsiktig 
befrakt ningsprofil, er med på å 
 redusere markedsrisikoen. En be-
skrivelse av disse markedene 
 følger på sidene 42-51.

FINANSKALENDER
(forbehold om endringer)

Resultat for 1. kvartal 19. mai

Generalforsamling 19. mai

Utbytte til aksjonærene 30. mai

Resultat for 1. halvår 24. aug.

Resultat for 3. kvartal 9. nov.

NOK

KoNtANtStRØm pR. AKSjE 
(før skatt)

inkl. salgsgevinster
ekskl. salgsgevinster
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Antall offshore serviceskip på ver-
dens basis er ca. 2 600 enheter. 
Tradisjonelt har en definert store og 
mellomstore serviceskip som AHTS 
med motorkraft større enn 10 000 
BHK og PSV med lasteevne større 
enn 2000 DWT. I overkant av 40% 
av flåten befinner seg i dette 
 segmentet.

De viktigste markedene er i  Nord-
vest-Europa, Brasil, Vest-Afrika, 
Mexico-gulfen og Australia/ Asia. 
Markedet i Nordvest-Europa var i 
lang tid det viktigste markedet for 
store og mellomstore supplyskip. 
I 1998 var 64% av flåten tilknyttet 
aktiviteten i dette markedet. 
 Veksten for vår næring har siden 
den gang i stor grad funnet sted i 
andre markeder enn Nordvest-
Europa. Dette har sammenheng 
med at oljeaktiviteten har vokst i 
andre geografiske regioner, men 
også fordi aktiviteten i disse 
regionene har funnet sted på 
dypere og mer krevende farvann og 
på hav bunnen.

Den største kundegruppen er olje-
selskaper og oljeserviceselskaper 
som igjen har kontrakter med olje-
selskapene. Lengden på kontrakter 
og kategori befrakter varierer både 
med hensyn til type marked og 
 geografisk beliggenhet. Fokus på 
helse, miljø, sikkerhet og kvalitet har 
økt betydelig. 

Markedsutviklingen har ført til 
 stadig større og mer komplekse skip 
både med hensyn til motorkapa-
sitet, kran- og vinsjekapasitet, 
manøvreringsdyktighet og mekani-
sert håndteringsutstyr. ROV og 
andre subseafunksjoner er i større 
grad blitt integrert i skipene. Dekks-
arealet har blitt større, og fleksible 
tankløsninger har gitt  mulig het for 
transport av forskjellige typer last 
på samme fartøy.  Den økte under-
vannsaktiviteten har også ført til 
bygging av et stort antall avanserte 
konstruksjons- og subseafartøy. 
Nyere og moderne skip er mer 
miljøvennlige, og det satses mye på 
arbeidsmiljøet ombord, blant annet 
gjennom støyreduserende tiltak.

Ved årsskiftet 2010/11 var det 
1366 store og mellomstore supply-
skip (inklusive skip i ordre). Eier-
messig er skipene fordelt på 144 
aktører. De 40 største aktørene, 
som alle har 10 skip eller mer, kon-
trollerer 78% av flåten inklusive 
nybygg. En oversikt over de 20 
største aktørene i markedet fremgår 
av oversikten på neste side. Med en 
flåte som øker både i antall og kom-
pleksitet er det en utfordring for 
næringen å bemanne opp skipene 
med mannskap som har den nød-
vendige kompetanse og erfaring.

Nybyggingsaktiviteten i dette seg-
mentet har de senere år vært stor 

og flåten har siden 1998 vokst 
med 883 skip tilsvarende 394%. 
Av dette har 769 skip (87%) gått til 
markeder utenfor Nordvest-Europa. 
I begynnelsen av 2011 er det 
således kun 23% av den totale 
flåten (258 skip) som opererer i i 
dette markedet. Spesielt har det 
skjedd en betydelig endring i for-
delingen mellom markedene for PSV. 
Mens 90 av 109 PSV (82,5%) 
befant seg i Nordvest-Europa i 
1998, befinner nå bare 28% av 
PSV-verdensflåten seg i dette 
markedet (187 av 664 enheter). 
AHTS-flåten viser også noe av den 
samme utviklingen. I 1998 utgjorde 
AHTS-flåten i Nordvest-Europa 
47% av verdensflåten (54 av 115 
enheter), nå er andelen kommet ned 
i ca. 16% (71 av 443 enheter). 

VåRE mARKEDSEgmENt
Farstad Shipping har konsentrert sin 
aktivitet til markedene i Nordvest-
Europa, Brasil og Australia/Asia. Av 
den samlede verdensflåten av store 
og mellomstore skip befant 45% av 
AHTS-flåten og 49% av PSV-flåten 
seg i disse markedene ved årsskiftet. 
Målt i antall skip har Farstad Ship-
ping en markedsandel på tilsammen 
ca. 9% i disse  mar kedene. I 2010 
har Farstad Shipping hatt følgende 
geografisk for deling på sine inntek-
ter; Nord vest -Europa 25,2%, Aus-
tralia/ Asia 48,3%, Brasil 25,3% og 
andre sektorer 1,2%.

gEnErELt om MarKedet
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A h tS > 1 0  0 0 0  b h K  o g  p S V > 2  0 0 0  D w t 
( i n k l .  N y ByG G )  F o R D E Lt på  E I E R E  (20 største) *)

Edison Chouest
Tidewater
Mærsk
Bourbon Offshore
Gulf Offshore
Farstad Shipping
DOF
Kinesiske eiere
Solstad Offshore
Hornbeck
Swire
Seacor
Siem Offshore
Deep Sea Supply
Havila
Erza Holding 
Sanko
CBO
Nordcapital
Island Offshore

Januar 2002
Januar 2003
Januar 2004
Januar 2005
Januar 2006
Januar 2007
Januar 2008
Januar 2009
Januar 2010 
Januar 2011

AhtS>10000 bhK og pSV> 2000 Dwt 
NoRDVESt-EuRopA vs ANDRE mARKED *)

Nordvest
Europa

Andre
marked

Januar 1998 Januar 2008 Januar 2010Januar 2009

AhtS >10 000 bhK pR. REgIoN *) 

Antall skip

pSV >2 000 Dwt pR. REgIoN *)

Antall skip

Nordvest-
Europa

Sør/Sentral 
Amerika

Australia/
Asia

Vest
Afrika

Mexico
gulfen

Middel-
havet

Nordvest-
Europa

Mexico
gulfen

Australia/
Asia

Vest
Afrika

Sør/Sentral 
Amerika

Middel-
havet

Ny-
bygg

Edison Chouest
Tidewater
Mærsk
Bourbon Offshore
Gulf Offshore
Farstad Shipping
DOF
Kinesiske eiere
Solstad Offshore
Hornbeck
Swire
Seacor
Siem Offshore
Deep Sea Supply
Havila
Erza Holding 
Sanko
CBO
Nordcapital
Island Offshore

*) Kilde: ODS- Petrodata/Platou
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nybyggingsaKtiviteten

I 2010 økte flåten med 42 AHTS 
(10%) og 89 PSV (15%). Tilsvar-
ende tall for 2009 var 63 AHTS 
(18%)  og 74 PSV (15%).  I begyn-
nelsen av 2011 var ordreboken for 
store og mellomstore supplyskip 
259 (375) enheter.  Dette  tilsvarer 
23% (38%) av eksisterende flåte. 
Av dette er 108 (154) AHTS og 151 
(221) PSV.  Ca. 54% av skipene skal 
etter planen leveres i 2011.  Det er 
ikke realistisk å forvente at alle 

disse blir levert i 2011. Kun et få tall 
av nybyggene har pr. dato langsiktig 
beskjeftigelse.

Den maritime næringen i Norge har 
fortsatt en sentral posisjon i utvik-
lingen av offshorefartøy, og norske 
verft har fortsatt en ledende posi-
sjon i byggingen av de mer avan-
serte offshorefartøyene. Ved inn-
gangen til 2011 var det 41 offshore 
supplyskip under bygging ved 

 norske verft (42 for ett år siden). 
Disse fordeler seg med 6 AHTS (21) 
og 35 PSV (21).  Norske verft står 
nå for ca. 16% av ordreboken 
(12% ved inngangen til 2010, 
18% ved inngangen til 2009).

Verft i andre regioner, spesielt i 
Asia, har de siste årene økt sin sats-
ing på offshorefartøy. Flere vestlige 
operatører har derfor kontrahert 
skip ved verft i Asia. Lokale opera-
tører har også i stor grad bidratt til 
den økte kontraheringsaktiviteten i 
denne regionen primært for opera-
sjon i sine hjemmemarked. 

Verft i Kina har 45 (65) fartøy under 
bygging og er nå det landet som har 
flest skip av denne type i ordre. 
Disse fordeler seg med 20 AHTS 
og 25 PSV.  Verft i India har 38 (62) 
fartøy under bygging. Disse for deler 
seg med 21 AHTS og 17 PSV.  Verft 
i andre land i Asia har tilsammen 76 
(86) fartøy under bygging. Disse 
fordeler seg med 51 AHTS og 25 
PSV. Verft i Asia har en andel på 
61% av nybyggene, opp fra 57% 
for ett år siden.

Ved brasilianske verft er det 23 (28) 
fartøy av denne type skip under byg-
ging. Disse fordeler seg med 5 
AHTS og  18 PSV. Skipene bygges 
i hovedsak for langsiktige kontrak-
ter med Petrobras og for arbeid på 
brasiliansk sokkel.  

Ved amerikanske verft er det for 
tiden 28 (55) skip i ordre. Det for-
ventes at disse i stor grad vil forbli 
i Mexico-gulfen. Nybyggene for deler 
seg med 2 AHTS og 26 PSV.  

N y byg g  F o R D E Lt på  Ko N S t R u KS j o N S S t E D  *)

N y byg g  F o R D E Lt på  L E V E R I N g S t I D  *)

Kina
India
USA
Norge
Brasil
Singapore
Malaysia
Japan
Spania
Korea
 

1. kv. 2011
2. kv. 2011
3. kv. 2011
4. kv. 2011
1. kv. 2012
2. kv. 2012
3. kv. 2012
4. kv. 2012 
1. kv. 2013
2. kv. 2013
3. kv. 2013
4. kv. 2013 

AHTS 
> 10 000

 BHK

AHTS 
> 10 000

 BHK

*) Kilde: ODS- Petrodata/Platou
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I 2010 kom 25,2% av fraktinn-
tektene i Farstad Shipping fra 
denne regionen (24,9% i 2009). 
Dette tilsvarte fraktinntekter på 
NOK 845,2 mill. (NOK 812,7 mill. ) 

Etterspørselen etter supplyskip i 
regionen steg i 2010 med ca 7% 
og endte i snitt for året på 268 
 båt-år. Gjennomsnittlig etterspørsel 
fordelt på kvartal ble: 1. kvartal på 
250 båt-år (242 i 1. kvartal 2009), 
2. kvartal 273 båt-år (254), 3. kvar-
tal 274 båt-år (253) og 4. kvartal 
272 båt-år (252). I samme periode 
steg gjennomsnittlig antall supply-
skip i Nordvest-Europa med ca. 5%. 
Dermed ble den gjennomsnittlige 
utnyttelsesgraden 91% som er 
noe bedre enn for 2009. Dette ga 
ingen innvirkning på ratenivået. 
For de enkelte kvartalene ble ut-
nyttelsesgraden; 1. kvartal 90% 
(89,5%), 2. kvartal 94% (93%), 
3. kvartal 93% (89,5%) og 4. kvar-
tal 88% (88%).

I gjennomsnitt gikk 203 skip på 
periodekontrakter i 2010 mot 198 
i 2009. Den største delen (ca 65%) 
av periodekontraktene er knyttet til 
felt i produksjon. I 2010 var 132 
båt-år relatert til denne type akti-
vitet (135 i 2009). Prognoser for 
etterspørselen tilsier samme nivå 
for 2011. Etterspørselen knyttet til 
boreaktivitet ble 20 båt-år i 2010, 
tilnærmet det samme som for 
2009. Etterspørselen knyttet til 
denne type aktivitet forventes å 
stige i 2011. Aktiviteten knyttet til 
utbygging av felt og infrastruktur så 
som rørledninger, pumpestasjoner 
og lastebøyer representerte i 2010 
en etterspørsel på 26 båt-år, som 
er 4 båt-år høyere enn i 2009. Det 
forventes høyere aktivitet også på 
dette området i 2011. I tillegg har 
24 serviceskip i gjennomsnitt vært 
engasjert i aktiviteter knyttet til 
subsea, kabellegging og berging/
kystvakt i 2010. Samme nivå er 
forventet for 2011.

Statoil, BP og Shell er de opera-
tørene i Nordvest-Europa som har 
flest supplyskip sluttet på periode-
kontrakter. Gulf Offshore, DOF, 
Møkster og Farstad Shipping er de 
rederier som har det største antall 
periodekontrakter. 

Totalt sett forventes det at etter-
spørselen etter supplyskip skal øke 
med ca 4% i 2011. Imidlertid er det 
forventet at denne veksten blir 
kompensert med en tilsvarende 
vekst i flåten. Utnyttelsesgraden 
blir dermed på samme nivå som i 
2010. Det er derfor liten grunn til 
å forvente noen vesentlig endring i 
skipenes inntjening i 2011. Dette 
henger selvsagt også sammen med 
markedsbalansen i de øvrige mar-
kedene. Markedsbalansen i regi-
onen kan kun gjenopprettes ved at 
flåten i regionen reduseres med 
15-20 fartøy.

marKEdEt i nOrdvest-eUrOpa

utVIKLINg I tILbuD/EttERSpØRSEL EttER oFFShoRE Serviceskip *)
Båt-år i Nordvest-Europa

Periode etterspørsel Spot etterspørsel Antall skip Utnyttelsesgrad
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Januar 2002
Januar 2003
Januar 2004
Januar 2005
Januar 2006
Januar 2007
Januar 2008
Januar 2009 
Januar 2010 
Januar 2011

oFFShoRE SERVIcESKIp I Nordvest-Europa *)AHTS 
> 10 000 BHK

oFFShoRE SERVIcESKIp I Nordvest-Europa FoRDELt på 
EIERE (15 største) *)

gulf offshore
solstad shipping
Farstad shipping
doF
havila
mærsk
island offshore
møkster
olympic shipping
Bourbon offshore
rem offshore
siem offshore
Eidesvik
sartor
Vroon

AHTS 
> 10 000 BHK

*) Kilde: ODS- Petrodata/Platou
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2010 var forespeilet å bli et svært 
vanskelig år for vår næring. Mens 
ratene falt betydelig som følge av 
for mye ledig tonnasje, har etter-
spørselen stort sett vært stabil 
gjennom hele året. Farstad Shipping 
forventet at den eldre delen av 
flåten kom til å møte problemer i 
2010,  noe som også skjedde.  Til 
tross for dette ble det et år der vi 
opprettholdt og videreutviklet vår 
markedsposisjon i regionen selv om 
året, sett under ett, til tider ble 
svært utfordrende.

Regionen endte opp med vekst-
nivåer godt over gjennomsnittet for 
verden med Kina, India samt Øst-
Asia som de ledende. Imidlertid har 
dette ikke på kort sikt ført til noen 
opptur i aktivitetsnivået i offshore 
markedet. Men det er tydelig at 
veksten har vært med på å 
opprettholde store offshore pro-
sjekter i året som har gått, og da 

spesielt de som er knyttet til Asias 
energibehov. Dette lover bra for 
etterspørselen fremover i denne 
regionen.  

Totalt sett ble det ikke noen vekst 
for boreriggmarkedet i løpet av 
2010. Jack-up rigger var det seg-
mentet det gikk hardest ut over. 
Ikke overraskende skapte de 12 
ekstra AHTSene på over 10 000 
BHP og de 27 ekstra PSVene på 
over 2 000 DWT et negativt press 
på ratene og utnyttelsesgraden 
 spesielt for den eldre delen av 
 flåten. Med et stort antall nybygg 
som skal leveres i regionen trengs 
det en betydelig økning i etter-
spørselen i 2011 for å bedre 
 markedet vesentlig. Farstad 
 Ship  pings flåte i regionen talte 26 
skip ved årets slutt. Vårt lange 
kunde  forhold med Woodside 
 Energy Ltd. i Aus tralia ble ytter-
ligere forsterket i 2010 da PSV 

Far  Spirit sluttet seg til flåten som 
jobber for denne  kunden.

Chevron Australia besluttet på 
 tampen av året å tildele langsiktige 
kontrakter til AHTS Far Shogun og 
AHTS Far Saracen for å støtte deres 
boreprogram med den halvt ned-
senk bare riggen Atwood Osprey. 
Riggen forventes levert fra verftet 
i Singapore i april 2011. Kontrak-
tene med Chevron er også viktige 
for oss med sikte på å forsterke vårt 
forhold til Chevron ytterligere med 
de høye standardene som de til-
legger Gorgon prosjektet. 

2011 kommer til å bli et utfordrende 
år for vårt marked i denne regionen. 
Til tross for en relativt god kon-
traktsdekning for flåten i regionen, 
vil også Farstad Shipping få merke 
denne markedsmessige utfordring-
en i 2011.  

marKEdEt i aUstralia/asia

    Totalt i regionen     Utnyttelsesgrad (%) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

JACK UP 75 83 95 100 95 92 % 91 % 89 % 85 % 79 %

SEMI-SUB 18 20 21 24 25 58 % 69 % 71 % 76 % 69 %

DRILL SHIP 8 8 6 9 12 73 % 59 % 49 % 66 % 65 %

TOTALT 101 111 122 133 132 84 % 83 % 83 % 81 % 75 % 

R I g g
t y p E
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oFFShoRE SERVIcESKIp I AuStRALIA/ASIA *)AHTS 
> 10 000 BHK

oFFShoRE SERVIcESKIp I AuStRALIA/ASIA FoRDELt 
på EIERE (15 største) *)

Kinesiske eiere
Farstad Shipping
Tidewater
Ezra Holdings
Intra Oil
Great Eastern
Swire
Greatship
Gulf Offshore
POSH Semco
FEMCO
Mærsk
Bourbon Offshore
Trico
Sealion

AHTS 
> 10 000 BHK

Januar 2002
Januar 2003
Januar 2004
Januar 2005
Januar 2006
Januar 2007
Januar 2008
Januar 2009 
Januar 2010
Januar 2011

*) Kilde: ODS- Petrodata/Platou
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marKEdEt i brasil

Brasils økonomi ble ikke så hardt 
rammet av den internasjonale finans-
krisen som mange andre land. Som 
en følge av dette er Brasil nå den 
syvende største økonomien i verden 
målt i BNP (brasiliansk BNP-vekst var 
7,5 % i 2010). En forventer at 
 Brasil vil være blant de fem største 
økonomiene i verden før 2020. 

Petrobras opprettholder sin ambi-
siøse investeringsplan. For perioden 
mellom 2010 og 2014 vil investe-
ringer knyttet til lete- og produk-
sjonsboring utgjøre ca. 110 milliar-
der USD. Kun for ”Pre-salt” området 
vil investeringene beløpe seg til ca. 
33 milliarder USD. Målet er å doble 
olje- og gassproduksjonen i løpet av 
de ti neste årene, med en pro-
duksjon på mer enn 4 million fat per 
dag. For å kunne gjennomføre 
sitt  omfattende boreprogram, skal 
 Petrobras ha 18 nye boreenheter i 
operasjon innen utgangen av 2012. 
I begynnelsen av 2013 er det ventet 
at Petrobras vil ha en flåte bestå-
ende av ca. 60 boreenheter på kont-
rakt. Hovedøkningen de to neste 
årene vil komme innen dypvanns-
borerigger (boring på dybder mer 
enn 2 000 meter) der en vil øke 
antallet fra 12 enheter i dag til 26 
enheter. Dette innebærer en økning 
i antallet dypvannsenheter på ca. 
120 % over en toårsperiode.

Petrobras planlegger å bygge 28 
boreenheter i Brasil. Samtlige av 
disse skal leveres innen utgangen 
av 2015 og skal delta i boreprog-
rammer i ”Pre-salt” området.  Logis-
tikkutfordringene når det gjelder å 
forsyne ”Pre-salt” området er svært 
komplekse både med hensyn til 
 avstand fra land (fra 150 til 180 
nautiske mil) og med hensyn til 
 vanndybder (over 2 000 meter). 
Det forventes derfor at Petrobras 
vil rette fokuset mer mot store skip, 
både når det gjelder PSV og AHTS. 
I 2010 har Petrobras inngått kont-
rakter for innleie av ytter ligere 
33 PSV (>2 000 DWT). Av disse er  
20 nybygg med brasiliansk flagg og 
13 eksisterende skip fra det inter-
nasjonale markedet. De 13 sist 
nevnte skipene startet på sine 
langtids kontrakter i 2010, mens de 
20 nybyggene skal leveres innen 
utgangen av 2013.

Når det gjelder AHTS (>10 000 
BHP) har Petrobras økt flåten med 
25 skip. Av disse er 6 nybygg med 
brasiliansk flagg, og 19 eksis-
terende skip fra det internasjonale 
markedet. De 19 sistnevnte ski-
pene har allerede påbegynt sine fire 
års kontrakter i 2010, mens de seks 
nybyggene alle skal leveres innen 
utgangen av 2014. Petrobras har 
også leid inn 7 nye ROV-fartøy  i 

2010 på femårs kontrakter. Alle 
disse skipene skal leveres i løpet av 
2011. 

Også antallet forsyningsskip under 
kontrakt med andre oljeselskaper 
enn Petrobras økte i 2010 (15 %). 
Antallet supplyskip på kontrakt 
med andre oljeselskap er 46 ved 
utgangen av 2010, derav 21 AHTS 
og 25 PSV. Noen nye inter nas-
jonale oljeselskaper har startet opp 
i Brasil i løpet av 2010, deriblant 
ONGC og Sonangol. Disse nye sels-
kapene har sammen med Statoil, 
Shell, Repsol, Chevron, ENI 
 Anadarko, Devon og det private 
brasilianske oljeselskapet OGX, 
gått sammen for å skape et spen-
nende alternativt marked for 
 forsyningsfartøy i Brasil, både for 
lange kontrakter og spotjobber. 

Farstad Shipping avsluttet 2010 
med en flåte på 13 fartøy (3 PSV 
og 10 AHTS) i det brasilianske 
 markedet. De er alle under kon - 
trakt med Petrobras, inkludert 
3 brasi liansk bygde AHTS som er 
eid av BOS Navegacao. I tillegg 
vil 2  andre skip, en AHTS og et 
skip med ROV, begynne sine 
langtids kontrakter i Brasil med 
 Petrobras i den første halvdelen 
av 2011.
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oFFShoRE SERVIcESKIp I bRASIL *)AHTS 
> 10 000 BHK

oFFShoRE SERVIcESKIp I bRASIL FoRDELt 
på EIERE (15 største) *)

Edison Chouest
mærsk
tidewater
doF
Farstad/Bos
CBo
saveiros
solstad shipping
deep sea supply
Finarge
gulf offshore
Ultrapetrol
siem offshore
nordcapital
hornbeck

AHTS 
> 10 000 BHK

Januar 2002
Januar 2003
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Januar 2005
Januar 2006
Januar 2007
Januar 2008
Januar 2009 
Januar 2010
Januar 2011

*) Kilde: ODS- Petrodata/Platou
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VERDIDREVEt SELSKAp
Farstad Shipping er et verdidre-
vet selskap. Selskapet har som 
målsetting og som en grunnleg-
gende verdi at vi skal være etter-
rettelige. Vi skal være pålitelige 
og sann ferdige til beslutninger 
som er  fattet, og våre holdninger 
skal preges av integritet.  Å være 
sikkerhetsbevisst er basis for 
all vår aktivitet. Selskapet har 
imple mentert lover, prosedyrer og 
 interne retningslinjer for å ivareta 
menneskene, miljøet og utstyret. 
Selskapet er ISO 9000/2000 og 
ISO 14001/ 2004 sertifisert. 
 Operasjonen er ISM sertifisert 
med eget Document of Com-
pliance for alle kontorene. Alle 
skipene i flåten er ISM- og ISPS-
sertifisert. 

Helt fra første halvdel av 1970 - 
 tallet, da Farstad Shipping startet 
sin virksomhet innenfor offshore 
serviceskip, har selskapet vært en 
sentral aktør i etableringen og utvik-
lingen av den maritime klyngen på 
Nordvestlandet. Dette er en av de 
mest komplette maritime klyngene 
i verden. Farstad Shipping har  gjen-
nom bevisst satsing på samarbeid, 
ideutveksling og åpenhet vært en 
betydelig bidragsyter til utviklin-
gen av næringen. Spesielt gjelder 
dette implementering av utstyr for å 
øke sikkerheten til de som arbeider 
ombord på skipene samt tiltak for 
å redusere forurensningen av det 
ytre miljø.

Ved å inkludere selskapets  an satte 
i prosjekter og ved utvikling av nye 
tjenester, drar en nytte av og ut-
vikler den enkeltes kompetanse, 
samt deler kunnskap og hverandres 
erfaringer. 

Farstad Shipping bruker årlig be-
tydelige midler for å ivareta sikker-
heten til sine ansatte og for å skape 
og opprettholde et godt arbeid s-
miljø. Dette gjøres med utgangs-
punkt i selskapets egne holdninger 
og krav til en sikker og god arbeids-
plass.

Alle ansatte om bord på rederiets 
fartøy og på land er til enhver tid 
pålagt å følge rederiets policyer, 
prosedyrer og instrukser for å 
oppnå en sikker og miljøvennlig 
operasjon av våre fartøy i henhold 
til nasjonale og internasjonale be-
stemmelser. 

Varsomhet skal utøves for å be -
skytte seg selv, sine kollegaer, 
 miljøet, fartøyet, last, offshore in-
stallasjoner og tredje part.

måLSEttINgER
Farstad Shipping sine mål innen 
helse, miljø og sikkerhet er å operere 
uten skader på mennesker, miljø og 
materiell. 

Farstad Shipping sitt styrings-
system for helse, miljø, sikkerhet 
og kvalitet er en integrert del av 
 konsernets totale styringssys-
tem og er sertifisert i henhold til 
ISO 9001- og ISO 14001-stan-
dardene.

En sentral del av HMS-styringen 
er registrering, rapportering og 
vurdering av HMS-data. Til hjelp 
i dette arbeidet er det etablert 
HMS -måleindikatorer. Formålet er 
å dokumentere kvantitativt ut vik -
lingen over tid og styrke beslut-
ningsgrunnlaget for et syste matisk 
og målrettet forbedrings arbeid. 

Selskapet fokuserer på læring og 
erfaringsoverføring fra hendelser, 
både med og uten skade, og setter 
inn ressurser på de områder som 
innebærer høyest risiko. Videre blir 
det arbeidet med at den enkelte skal 
ta seg nødvendig tid til å planlegge 
og gjennomføre arbeidsoperasjoner 
sikkert. Preventivt og korrektivt 
vedlikehold er viktige fokusområder 
for selskapet både for å sikre for-
utsigbarhet i operasjonen samt for 
kontinuerlig overvåkning av utstyr 
og systemer om bord i fartøyene.

FRAVæRSSKADER og 
uØNSKEDE hENDELSER
Selskapet måler fraværskade-
frekvens som antall personskader 
med fravær per én million arbeids-
timer, målt 24 timer pr. døgn slik 
at også fritidsskader kommer med. 
For 2010 var antallet fraværskader 
11 mot 12 i 2009. Dette tilsvarer 
en fraværskadefrekvens på 1,51 
mot 1,81 i 2009. Utviklingen er  
 positiv, men det er iverksatt flere 
tiltak både på kort og lang sikt som 
skal bidra til å forbedre vår stati-
stikk ytterligere, både innen person-
skader og HMS generelt. 

HMS-dataene samles inn i hver 
 resultatenhet og rapporteres til 
 konsernledelsen som vurderer ut-
vikling og trender, samt tar stilling 
til nødvendige forbedringstiltak. 
Konsernsjefen legger frem HMS- 
resultater med vurderinger for 
styret.

Farstad Shipping har fokus på 
 læring og erfaringsdeling på tvers 
av selskapets flåte fra rapportene 
om uønskede hendelser (RUH) som 
fartøyene sender inn. Selskapet 
ønsker at terskelen for å sende inn 

HELSE, MILJØ, siKKerhet Og Kvalitet
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rapporter skal være lavest mulig og 
oppfordrer skipene til å rapportere 
flest mulig hendelser. Dette fordi 
det er viktig å få registrert alle 
hendelser og tilløp til hendelser for 
å få et best mulig utgangspunkt for 
å utarbeide analyser og trender. Slik 
kan vi iverksette tiltak for å unngå 
at alvorlige hendelser inntreffer i 
fremtiden. 

Det ble mottatt 2 029 rapporter 
i 2010 mot 2 148 i 2009. Dette 
 tallet inkluderer også nesten-
hendelser og 688 NCR (Non Con-
formance Report). NCR er rapporter 
om avvik som følge av driftsfor-
styrrelser eller avvik som følge av 
interne revisjoner og inspeksjoner 
i henhold til rederiets sertifisering 
innen ISM, ISO og ISPS. De fleste 
av rapportene stammer fra inspek-
sjoner utført av DNV, havnestater, 
kunder og eget personell (intern-
revisjon). Volumet på antall rappor-

ter er tilfredsstillende og tolkes som 
positivt i den forstand at det viser at 
holdningen til rapportering er god.
Det er registrert en berøring med 
installasjon i 2010 da PSV Far 
Grim shader støtte sammen med 
bore riggen Songa Dee i januar. 
Dette var en meget alvorlig hen-
delse med høyt risikopotensial som 
både har blitt gransket internt og 
eksternt i samarbeid med operatør 
og riggselskap. Forbedringstiltak 
er identifisert og iverksatt for å 
unngå slike hendelser i fremtiden. 
For håpentligvis vil dette være med 
å bidra til å nå vår målsetting som er 
null berøring av installasjoner.

FELLES gLobALE ARbEIDS-
pRoSESSER: FARStAD bESt 
pRActIcE
Med utgangspunkt i Farstad 
Shippings verdier, er det etablert en 
tiltaksplan som inneholder en rekke 
forslag til forbedringsprosjekter. 

Innføring av et felles globalt nett-
verk som knytter sammen alle 
Farstad Shippings kontorer samt 
utvikling av felles arbeidsprosesser 
på tvers av konsernet, er eksempler 
på overnevnte prosjekter. IT-
utstyr om bord i selskapets fartøy 
er også under samordning og 
standardisering.

Ved å innføre felles globale arbeids-
prosesser støttet av felles IT-sys-
temer, ønsker selskapet å oppnå 
standardisering og forbedring av 
informasjon og datakvalitet gjen-
nom økt integrasjon og samhand-
ling. Dette gjelder både mellom 
selskapet sine lokasjoner, internt på 
hver lokasjon, mellom skip og land 
og ikke minst for å oppnå forbedret 
data sikkerhet. I løpet av 2010 har 
flere av våre kontorer tatt i bruk 
 felles IT- sys te mer innenfor områ-
dene øko nomi, befraktning, mann-
skap og helse, miljø og sikkerhet.

Lt I -ta l l  (Lost Time Injuries)
Antall fraværsskader  pr. million arbeidede timer

LTI-tallene fra og med 2003 inkluderer også Australia/Asia



56 årsrapport - farstad shipping asa

I nært samarbeid med designere, 
verft og utstyrsleverandører ut-
nyttes de fremste teknologiske løs-
ninger til å bygge og operere fartøy 
med minst mulig risiko for utslipp 
av miljøskadelige stoffer til luft og 
vann. Miljøvennlige tiltak om bord i 
skip som har blitt levert i de senere 
årene samt i kommende nybygg, be-
løper seg til investeringer i størrel-
sesorden NOK 30 - 80 mill. pr. skip. 
Dette er investeringer utover klasse 
og myndighetenes minimums-
krav i form av tiltak for å redusere 
drivstofforbruket.  Eksempel kan 
være dieselelektriske og hybride 
fremdriftsløsninger. Ut over dette 
vil miljøvennlige bunnstoff, Clean 
 Design og andre tiltak bidra til å 
verne miljøet. Ordinær skipsdrift 
vil alltid påvirke miljøet på en rekke 
felter, og i Farstad Shipping har vi 
lagt særlig fokus på de områdene 
som er beskrevet nedenfor. 

utSLIpp tIL SjØ og LuFt
Farstad Shipping har en definert 
målsetning om null utslipp til sjø. 
Selskapet har i løpet av 2010 
registrert 11 tilfeller av oljesøl til 
sjø (16 i 2009), på totalt 352 liter 
(578 liter). Selv om dette er en 
forbedring både i antall og volum i 
forhold til 2009, er det fortsatt rom 
for forbedring, og målrettet arbeid 
for å oppnå målsettingen om null 
utslipp til sjø vil fortsette. 

Forurensning til sjø fra ror og pro-
peller har over tid blitt betydelig re-
dusert som følge av en konti nuerlig 
forbedring av tekniske løsninger, 

bedre vedlikehold av utstyret samt 
ved valg av mer miljøvennlige pro-
dukter.

Selskapet har de senere år hatt 
 fokus på å redusere mengden av og 
innholdet i avgasser til luft. Meng-
den avgasser avhenger av skipets 
arbeidsoppgaver, herunder diesel-
motorenes gangtimer og belastning. 
Mengden avgasser kan reduseres 
ved optimal bruk av maskinkraft 
for å redusere brennstoffor bruket, 
samt ved gjennomgående god 
kvali tet på vedlikeholdet om bord 
i  skipene. 

Farstad Shipping benytter kun lett 
dieselolje på alle sine fartøy. De 
nyeste skipene i rederiets flåte er 
utstyrt med dieselelektrisk eller 
 hybride fremdriftsløsninger, noe 
som gir optimal virkningsgrad og 
dermed redusert drivstofforbruk. I 
tillegg er det tatt i bruk kataly sa-
torer for rensing av eksosgasser på 
alle nyere skip. På de øvrige  skipene 
har selskapet påbegynt instal-
lering av katalysatorer for å redu-
sere mengden avgasser. Bruken av 
kata lysatorer reduserer alene NOx 
utslippene med opp til 95%.

Selskapet har fokus på lavest mulig 
forbruk av drivstoff under skipenes 
arbeidsoperasjoner, samt under 
tran sitt og ved kai. Skip med diesel-
elektrisk eller hybrid fremdriftsløs-
ning gir muligheter for optimali-
sering av maskineri avhengig av 
operasjonelle krav. Elektrisk drift 
og turtallsregulering av propellene 

gir betydelig forbedring i anleggets 
virkningsgrad og dermed redusert 
drivstofforbruk ved lave belast-
ninger. Å utnytte dette fortrinnet 
krever kompetanse og bevisst hold-
ning fra mannskapet om bord.

Det har også blitt gjennomført modi-
fisering av elektriske tavler og opp-
legg for strømforsyning om bord på 
et utvalg av selskapets fartøy. Dette 
gjør det mulig å redusere antallet 
motorer som kjøres avhengig av ski-
pets operasjonelle modus, og der-
med spares drivstoff samtidig som 
vedlikeholdskostnadene reduseres. 

bALLAStVANN
Selskapet opererer globalt og 
har derfor med jevne mellomrom 
forflytning av fartøy mellom de 
forskjellige operasjonsområdene 
Nord vest-Europa, Brasil og Aus tra-
lia/ Asia. I tillegg blir fartøy forflyttet 
internt innenfor region ene. Det 
er høyt fokus på de miljømessige 
konsekvenser av forflytning av fartøy 
når det gjelder marine organismer 
i ballast vann som medbringes 
fra et område til et annet. Det er 
utarbeidet en plan for håndtering 
av ballastvann (Ballastwater Man-
age ment Plan). Når skipet er i 
transitt mellom forskjellige om-
råder blir ballastvannet om bord 
regelmessig skiftet ut i henhold til 
denne planen. Selskapet planlegger 
ettermontering av rensesystemer 
for ballastvann i tråd med kom-
mende internasjonale regelverk 
for seilende skip. Alle skip under 
bygging får montert renseanlegg.

OPERASJONELL PÅVIRKNING AV DET ytre Miljø
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ANDRE mILjØVENNLIgE
 tILtAK 
Selskapet har innført rappor-
tering av forbruk av kjølemedier i 
miljøregnskapet med det formål å 
redusere utslipp av klimagasser. 
I tillegg er det kontinuerlig fokus 
på å forbedre kjølesystemene om 
bord i skipene, og ved fornyelse av 
kjølesystemer er det innført bruk 
av mer miljøvennlige kjølemedier. 
Resultatet er en positiv utvikling i 
utslippene innenfor dette området. 

Alt av avfall og søppel ombord i 
skipene kildesorteres i henhold til 
internasjonale retningslinjer. Hånd-
tering, destruering og depo nering 

av søppel og avfall inkluderes i 
månedlig miljøregnskap.
Regelverket for håndtering, behand-
ling og deponering av septikk og 
gråvann vil avhenge av det enkelte 
lands lover og regler alt etter hvor 
skipet befinner seg. Selskapet har 
utarbeidet retningslinjer innen dette 
området i henhold til internasjonale 
og nasjonale regelverk.

Når det gjelder bruk av kjemikalier 
om bord i skipene, har selskapet 
de senere år hatt en grundig gjen-
nomgang av antall kjemikalier for 
standardisering og samordning 
mellom de ulike avdelingskontorene. 
Resultatet er en utskiftning til mer 

miljøvennlige kjemikalier. Samtidig 
er det en betydelig satsning på økt 
kunnskap blant mannskapet for å 
kunne forbedre sikkerheten ved 
håndtering av ulike typer kjemi-
kalier. Det pågår en kontinuerlig 
evaluering av sortimentet om bord 
med tanke på å benytte mer miljø-
vennlige kjemikalier.

Selskapet benytter utelukkende 
selv polerende bunnstoff som er 
av de mest miljøvennlige produk-
tene som finnes på markedet i 
dag,  herunder også silikonmaling. 
Det pågår en kontinuerlig produkt-
forbedring av bunnstoff som sel-
skapet følger med på og tester ut.

V E KS t I  F L åt E  v s  D R I V S to F F o R b R u K

I tusen enheter Kg pr. DWT

Samlet antall BHK i flåten
Samlet antall DWT i flåten Drivstofforbruk i kg pr. DWT 

Samlet effekt i kilowatt (KW) i flåten
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SyKEFRAVæR
Sykefraværet for ansatte om bord i 
våre fartøy har hatt en svak negativ 
utvikling. I 2010 var sykefraværet 
3,50% (3,28% i 2009). Syke-
fra været blant kontoransatte har 
 utviklet seg positivt fra 2,98% i 
2009 til 2,83% i 2010.

LIKEStILLINg
Farstad Shipping har fokus på at 
det ikke skal forekomme forskjells-
behandling grunnet kjønn når det 
gjelder avansement og rekrut tering. 
Prinsippet om lik lønn for likt arbeid 
gjelder i lønnsfastsettingen. Det 
skal kun legges relevante kvalifika-
sjoner som utdanning, erfaring, 
resul tater og andre faglige kriterier 
til grunn ved ansettelser, opplæring, 
godtgjørelse og forfremmelse. Av 
konsernets 186 kontoransatte pr. 
31.12.2010 er 75 kvinner. Sel-
skapet har ikke kvinner i toppledel-
sen. Av styrets syv medlemmer er 
tre kvinner. 

I supplyskipselskaper er det en klar 
overvekt av mannsdominerte yrkes-
grupper. Farstad Shipping har en 
utfordring i å inspirere jenter til å 
velge maritim utdanning. For tiden 
er det ansatt 67 kvinner i ulike stil-
linger på selskapets skip. Selskapet 
vil fortsette arbeidet med å rekrut-
tere kvinner til maritimt relaterte 
stillinger.
 
Styret og ledelsen arbeider konti-
nuerlig for å fremme likestilling på 
alle områder for derved å skape en 
organisasjon med mangfold. 

DISKRImINERINg
I tillegg til å ha fokus på likestilling, 
arbeider selskapet også for å ink-
ludere personer fra grupper som 
er underrepresentert på arbeids-
markedet, herunder funksjons-
hemmede og grupper med ulik 
 etnisk bakgrunn.

Ved årsskiftet var det i konsernet 
ansatt 1 897 personer som repre-
senterte i alt 27 nasjonaliteter. 

utVIKLINg AV LEDERE og 
mEDARbEIDERE
For kontoret i Ålesund ble arbeidet 
med å beskrive kompetansekravene 
til hver enkelt stilling om bord i alle 
rederiets fartøy ferdigstilt tidlig i 
2010. Siden har man hatt fokus 
på å etterleve kravene som ligger 
innenfor hver enkelt stilling.

Kravene bygger på regler og krav 
fra flaggstat og befrakter, samt 
krav som rederiet selv stiller. Krav-
spesifikasjonene har medført økt 
kursaktivitet i 2010.

Prosjektet med fagbrev for matros-
ene er blitt videreført i 2010. Både 
vår og høst 2010 ble det oppmeldt 
kandidater til teoretisk eksamen. 
I tillegg har over 40 av de som avla 
teoretisk eksamen i 2009 gjen-
nomført den praktiske prøven og 
fått utstedt fagbrev i matrosfaget 
i løpet av 2010.

Det har vært avholdt totalt 8 kurs 
i Team Performance Training for 
skipsbesetninger ved Offshore 
Simu lator Centre (OSC), både for 

AHTS og PSV fartøy.  I løpet av 
året har det blitt avholdt 3 kurs 
hvor skipsbesetninger fra Bra-
sil og Australia har deltatt på 
samhandlingskursene. Dette var 
kurspakker som inneholdt både 
vinsjeopplæring og  simulator-
trening.

Man har i tillegg videreført arbeidet 
med tilbud om kurs om bord i far-
tøyene, herunder både tekniske kurs 
og CBT (Computer Based  Training) 
kurs.

I forbindelse med opplæring og 
kursing ombord på skipene har 
rederiet gjennomført et prosjekt 
med egne opplærings-pc’er. Dette 
har hatt en positiv effekt med flere 
gjennom førte moduler og kurs ved 
bruk av CBT. 

Det har også blitt gjennomført et 
pilot kurs i brasiliansk språk og 
 kultur, og dette vil bli videreført.

Selskapets deltakelse i OSC (Off-
shore Simulator Center) i Ålesund 
og BIP prosjektet (Bridge Integrated 
Project) i samarbeid med høgskolen 
i Ålesund, samt etablering av eget 
simulatortreningssenter i Australia 
er også bidrag til denne satsingen 
(se egen omtale side 72).

Ved vårt driftsselskap i Melbourne 
har det blitt arrangert flere kurs og 
seminarer for de kontoransatte, 
for eksempel kurs i ISO 9001 og 
14001. For de sjøansatte har en 
hatt kurs med fokus på økt kompe-
tanse og bruk av DP (dynamisk 

Medarbeidere
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posisjonering) om bord i fartøyene. 
I tillegg har en i løpet av året arran-
gert tre seminarer for seilende, hver 
på en ukes varighet, der en har hatt 
fokus på ledelse ombord og etter-
levelse av selskapets verdier.

I Aberdeen har det blitt arrangert 
verdisamlinger i 2010. Deltakerne 
har vært både kontoransatte og 
seilende (se omtale under verdier 
og verdisamlinger). For de ansatte 
på kontoret har det vært arrangert 
kurs som omhandler ISM kode 
2010 og IMS versjon 3.0. For de 
seilende har det blitt arrangert en 

rekke kompetansefremmende kurs i 
løpet av året, blant annet semi narer 
i DP, ankerhåndtering samt kurs i 
regi av DnV. 

Rederiet har egne sikkerhets-
instruk tører som reiser rundt på 
selskapets fartøy og oppholder 
seg om bord i en periode for å påse 
at prosedyrer og rutiner etterleves 
og overholdes. Instruktørene utfører 
også forskjellige typer kompetanse-
hevende tiltak ombord.

VERDIER og VERDISAmLINgER
Farstad Shipping sine verdier; 

sikker hetsbevisst, verdiskapende, 
etterrettelig, inkluderende og synlig 
og transparent, er retningsgivende 
for det arbeidet som gjøres også 
innenfor områdene helse, miljø og 
sikkerhet. 

Gjennom 2010 har det vært 
 arrangert verdisamlinger for alle 
ansatte ved Aberdeen kontoret, 
både kontoransatte og seilende. 
 Fokuset på disse samlingene 
har vært å fremdyrke verdiene i 
Farstad. Verdiprogrammet vil bli 
overført til alle driftsselskapene i 
konsernet. 

ankerhåndtering ombord på far scout
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VELFERD
Som et ledd i utviklingen av velferds-
konseptet i Farstad Shipping er det 
ansatt en egen velferdskoordinator i 
full stilling knyttet til hovedkontoret.  
Velferdsarbeidet er utviklet videre 
i 2010 og i januar 2011 ble det 
 ansatt en egen velferdskoordinator 
knyttet til kontoret i Brasil. Erfaring-
ene en har oppnådd fra Norge vil bli 
overført til andre regioner, men da 
tilpasset de lokale forhold. 

Et viktig fokus er økt satsing på 
kommunikasjon og informasjonsflyt. 
Det tilstrebes å utvikle en hyppig 
informasjonsflyt til alle ansatte og 
deres familier. 

En viktig informasjonskanal er 
”Far Info”. Dette er en intern avis 
som kommer ut fire ganger i året 
og blir distribuert til alle ansatte i 
alle regioner. Det er også tatt i bruk 
en nettbasert informasjonskanal – 
“Farstad Community”. Denne fore-
ligger foreløpig kun i norsk  ver sjon. 
Kontoret i Aberdeen er i gang med 
å etablere en engelsk versjon av 
denne som en håper skal være 

på plass innen sommeren 2011.  
Kontakten med de ansattes fami-
lie er et viktig satsningsområde. 
I tillegg til informasjonskanalene 
nevnt ovenfor er det også igangsatt 
ulike aktiviteter og samlinger for å 
 knytte de ansattes familie nær-
mere til  selskapet. Erfaringene så 
langt har vært gode.

Standarden på trimrommene om 
bord i fartøyene er et av fokusom-
rådene for velferdsarbeidet til 
 selskapet. I tillegg blir det arbeidet 
med å utvikle et bredt og variert 
 fritids tilbud til alle seilende om 
bord. Det settes av midler til miljø-
skapende aktiviteter.

For seilende ansatte i Norge gis 
det tilbud om leie av fritidshytter 
og  ferieleiligheter. Disse tilbudene 
er styrt av de tillitsvalgte, og eva-
lueres og utvikles også i samråd 
med disse. 

FoKuS på hELSE
Betydelige ressurser investeres 
for å skape tryggere arbeids-
plasser gjennom automatisering, 

fjern  styring og mekanisering av 
eksponerte operasjoner på dekk. I 
hovedsak gjøres dette for å lette 
 arbeidet og eliminere tilstede-
værelse på risikoutsatte områder.

Fokus på kjemikalier og syste-
matisk utfasing av produkter som 
kan  erstattes med mindre helse-
skadelige alternativ pågår konti-
nuerlig.

Som en forlengelse av vårt interne 
“Helse i Fokus” program er Farstad 
Shipping med i et prosjekt sammen 
med blant andre Offshore Simula-
tor Center, Marintek, Rolls-Royce, 
Bourbon Offshore, NTNU og  Sintef. 
Prosjektet tar for seg ”marine  
opera sjoner under ekstreme for-
hold”. Prosjektet går over 4 år og 
avsluttes i 2011. Her ønsker man 
å se nærmere på kommunikasjon og 
samhandling, menneske/ maskin og 
samhandling samt målinger innen-
for støy, elektromagnetisk stråling 
og termisk miljø ombord i fartøy. 
Prosjektets målsetting er å levere 
en fullverdig treningsarena for 
 offshore operasjoner. 

Medarbeidertilfredshet
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fra akterbroen på far scout
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Farstad Shippings prinsipper for 
god eierstyring og selskapsledelse 
skal legge grunnlaget for langsiktig 
verdiskapning til beste for aksjo-
nærer, ansatte og samfunnet for 
øvrig. 

1. REDEgjØRELSE FoR EIER-
StyRINg og SELSKApS-
LEDELSE
Ledelsen og styret i Farstad Ship-
ping vurderer årlig prinsippene for 
eierstyring og selskapsledelse  og 
hvordan disse blir ivaretatt i konser-
net.  ”Norsk anbefaling for eier-
styring og selskapsledelse” , (sist 
revidert 21.10.2010) er lagt til 
grunn for selskapets rapportering. 
 
Selskapets mål er å skape verdier for 
eierne gjennom lønnsom drift og for-
retningsutvikling. I dette arbeidet 
legges det stor vekt på å utøve god 
virksomhetsstyring. Dette søkes 
oppnådd ved å skape de riktige hold-
ninger og et bevisst ansvar blant de 
ansatte for å ivareta helse, miljø, 
sikkerhet og kvalitet i det daglige 
arbeidet. Selskapet skal ha en god, 
åpen og etterrettelig kommunika-
sjon, noe som også vil sikre likebe-
handling av aksjonærene. Selskapet 
ønsker å være synlig på en positiv 
måte.  Et holdningsprogram  for å 
fremme selskapets verdier er imple-
mentert globalt. Dette vil være en 
kontinuerlig prosess for å underbyg-
ge og videreutvikle konsernets virk-

somhet og verdigrunnlag. Selskapet 
har også startet med utarbeidelse 
av detaljerte retningslinjer for etikk 
og samfunnsansvar.

 2. VIRKSomhEt 
Formålsparagrafen i selskapets 
vedtekter lyder: 
”Selskapets formål er kjøp, salg og 
drift av skip, annen rederivirksom-
het og investeringsvirksomhet, 
herunder deltakelse i andre selska-
per med likeartet formål og garanti-
stillelse for slike og hva som for 
øvrig står i forbindelse hermed.”  
Selskapets virksomhet, mål og 
strategier er nærmere beskrevet i 
det etterfølgende. 

3. SELSKApSKApItAL og 
utbyttE
Selskapet har en egenkapital som 
er tilpasset mål, strategi og risiko-
profil.  Pr. 31.12.10  var bokført 
egenkapitalandel 45,2%.

Styret har som intensjon å fortsette 
å dele ut et årlig utbytte. Størrelsen 
på utbyttet vil bli vurdert i forhold 
til selskapets inntjening, invester-
ingsplaner og markedsutsikter.  
Styret har som målsetting at ak-
sjonærene over tid skal ha en 
konkurransedyktig avkastning. 
 
I ordinær generalforsamling 19. mai 
2010 fikk styret fornyet sin full-
makt til kjøp av inntil 3,9 mill. egne 

aksjer (10%) til kurser mellom NOK 
70,00 og NOK 220,00. Fullmakten 
er ikke benyttet. Styret vil be gene-
ralforsamlingen om at fullmakten 
blir fornyet i 12 måneder med kurs-
intervall fra NOK 100,00 til NOK 
250,00.

I samme generalforsamling fikk sty-
ret også fullmakt til å kunne gjen-
nomføre kapitalutvidelser på inntil 
3,9 mill. aksjer. I tillegg til kapital-
utvidelse i form av kontanter omfat-
ter fullmakten også fusjoner, over-
takelser av andre selskaper samt 
investering i varige driftsmidler. 
Fullmakten er ikke benyttet.  Styret 
vil be generalforsamlingen om at 
også denne fullmakten blir fornyet 
i 12 måneder.  

4. LIKEbEhANDLINg AV AKSjE-
EIERE og tRANSAKSjoNER 
mED NæRStåENDE pARtER
Selskapet har kun en aksjeklasse. 
Alle aksjonærer har de samme ret-
tigheter. Fullmakten om kapital-
forhøyelser innebærer at eksiste-
rende aksjonærer har fraskrevet seg 
fortrinnsrett til tegning. 

Et eventuelt kjøp av egne aksjer vil 
skje over børs. Styremedlemmer og 
ledende ansatte skal rapportere til 
styret dersom de direkte eller in-
direkte har en vesentlig interesse i 
avtaler som selskapet inngår.

EiErstYring og 
selsKapsledelse
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I note 26 til regnskapet blir Tyrholm 
& Farstad AS definert som nær-
stående part. Styreleder i Farstad 
Shipping, Sverre A. Farstad, er også 
styreleder i Tyrholm & Farstad AS.  
Transaksjoner mellom Tyrholm & 
Farstad og selskapet skjer til 
markedsmessige vilkår – se note 
26. 

5. FRI omSEttELIghEt 
Alle Farstad Shippings aksjer har 
like rettigheter og er fritt omset-
telige.

6. gENERALFoRSAmLINg 
Den årlige generalforsamlingen 
holdes i mai. Aksjonærer med kjent 
adresse mottar innkalling i posten 
senest 21 dager før generalforsam-
ling avholdes. På selskapets 
hjemmeside skal innkallingen inklu-
dert saksdokumenter være gjort 
tilgjengelig minst 21 dager før ge-
neralforsamling avholdes. Saks-
dokumentene som følger inn kal-
lingen, skal være utførlige nok til at 
aks je eierne kan ta stilling til alle 
saker som skal behandles. 

Aksjonærer som vil delta på gene-
ralforsamlingen, må melde seg på 
senest to dager før den avholdes.  
Aksjonærer som ikke selv kan delta, 
kan stemme ved å bruke fullmakt. 
Det blir ikke gitt anledning til å 
stemme på generalforsamlingen 
 annet enn ved personlig fremmøte 

eller fullmakt. Styrets leder deltar 
på generalforsamlingen. Det sam-
me gjør selskapets revisor. Gene-
ralforsamlingen velger selv sin 
møtele der. 

Generalforsamlingsprotokollen 
gjøres tilgjengelig på selskapets 
hjemmeside innen 15 dager etter 
generalforsamlingen.

7. VALgKomItÉ 
Selskapet har valgt å ikke etablere 
en valgkomité.  Dette avviker fra 
”Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse”.

8. bEDRIFtSFoRSAmLINg og 
StyRE, SAmmENSEtNINg og 
uAVhENgIghEt
Selskapets styre har i dag 7 med-
lemmer bestående av 3 kvinner og 
4 menn. Styremedlemmene blir 
valgt for en periode på to år av gan-
gen. På side 14 og 15 er det gitt en 
nærmere presentasjon av det en-
kelte styremedlem. 

Styrets oppgaver er fastsatt i norsk 
lov, og omfatter den overordnede 
forvaltning og kontroll av selskapet. 
Under avsnittet ”Godtgjørelse til 
styret” fremkommer det hvilke av 
styremedlemmene som blir vurdert 
som uavhengige av selskapets 
hovedaksjeeiere og ledende ansat-
te. Medlemmer av selskapets leder-
gruppe er ikke medlemmer av styret, 

men ledergruppen møter i styre-
møtene. 

Styrets medlemmer eier aksjer i 
selskapet slik det er angitt i note 
28.

Som shippingselskap er vi i henhold 
til forskrift av 18. desember 1998 
unntatt fra plikten til å ha bedrifts-
forsamling. 

9. StyREtS ARbEID
Styrets lovpålagte oppgaver omfat-
ter den overordnede forvaltning og 
kontroll av selskapet. Styret vedtar 
i desember hvert år en konkret 
møteplan for det etterfølgende år. 
Styret har normalt 5 møter i året. 
Styret holder årlig ett strategimøte 
av 3-5 dagers varighet. Styret har 
oppnevnt nestleder som skal  fun-
gere som styreleder når styreleder 
ikke kan eller bør lede styrets ar-
beid.
  
Styret har satt av tid til å evaluere 
sitt arbeid og sin kompetanse.   Den 
interne ansvars- og oppgaveforde-
ling blir jevnlig diskutert og fulgt opp 
i lys av gjeldende lovgivning og ar-
beidsavtaler.

Styret mottar periodisk rapporte-
ring om selskapets økonomi, skipe-
nes befraktnings-/markedsforhold 
og eventuelle endringer i konkur-
ransesituasjon. Selskapet følger 
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fristene fra Oslo Børs når det gjelder 
kvartalsrapportering.  

Styret benytter styrekomitéer når 
dette er hensiktsmessig. Styrets 
leder og nestleder har i fellesskap 
fungert som saksforberedende kol-
legium for tilrettelegging av saker 
der selskapets ledelse er parter (ar-
beids- og pensjonsavtaler mv.). 

Styret har etablert revisjonsutvalg 
som består av 3 styremedlemmer.  
Konsernøkonomisjef er sekretær for 
utvalget.  Revisor deltar (under rele-
vante agendapunkter) på møter i 
revisjonsutvalget. Minst en gang pr. 
år skal utvalget ha separate møter 
med revisor og konsernsjef.  Revi-
sjonsutvalget skal virke som et 
saksforberedende organ for styret 
og støtte styret i utøvelsen av sitt 
ansvar for finansiell rapportering, 
risikostyring, intern kontroll og eks-
tern revisjon.

10. RISIKoStyRINg og 
INtERN KoNtRoLL
Styret behandler saker av strate-
gisk og/ eller stor økonomisk betyd-
ning for virksomheten. Ett sty-
remøte hvert år er satt av kun til 
strategiarbeid. Her gjennomgår 
styret markedsforventninger og fi-
nansielle prognoser for selskapet i 
et fem års perspektiv.

Styret påser at selskapet har god 
intern kontroll og hensiktsmessige 
systemer for risikostyring innenfor 
samtlige områder av selskapets 
virksomhet. Den interne kontrollen 
og systemene omfatter også selska-
pets verdigrunnlag. Styret er opp-
tatt av at risikostyring og intern 
kontroll er en integrert del av kon-
sernets forretningsprosesser. I til-
legg til den løpende rapporteringen, 
har styret en jevnlig gjennomgang 
av de viktigste risikofaktorene 
selskapet står overfor og nødven-
dige tiltak. Styret vektlegger at det 
er etablert hensiktsmessige interne 
kontrollsystemer og at de følges 
opp. På hvert styremøte blir styret 
orientert om utviklingen innenfor 
helse, miljø og sikkerhet. 

Styret behandler selskapets bud-
sjetter hvert år i et styremøte i 
desember. Her blir det gitt en de-
taljert gjennomgang av datter-
selskapenes finansielle stilling og 
eksponering. Selskapets ledelse 
gjennomgår på hvert styremøte 
markedssituasjonen for selskapet.  
Hvert kvartal presenteres og be-
hand  les konsernets økonomiske 
stilling. Nøkkeltall knyttet til selska-
pets lønnsomhet og soliditet står 
sentralt i en slik presentasjon. Det 
er redegjort for selskapets regn-
skaps prinsipper på side 80 til 84 i 
denne årsrapporten. 

11. goDtgjØRELSE tIL 
StyREt
Godtgjørelsen til styret fastsettes 
av generalforsamlingen og er ikke 
resultatavhengig. Godtgjørelsen 
reflekterer styrets ansvar, kompe-
tanse, tidsbruk og virksomhetens 
kompleksitet. Godtgjørelsen til sty-
ret fremgår av note 27.

Det er ikke delt ut opsjoner til 
 styrets medlemmer.

Styrets nestleder har gjennom 
Advo katfirmaet Schjødt DA, hatt 
oppdrag for selskapet spesielt i 
forbindelse med utforming av 
avtaler mellom selskapet og ledel-
sen.  Oppdragene har vært honorert 
etter vanlige timesatser for denne 
type virksomhet. Øvrige styre-
medlemmer har ikke oppgaver for  
selskapet utover styrevervet.
 
12. goDtgjØRELSE tIL
LEDENDE ANSAttE
Styret har utarbeidet retningslinjer 
for godtgjørelse til ledende ansatte 
som årlig fremlegges for ordinær 
generalforsamling. Når det gjelder 
ledergruppens lønn, pensjonsord-
ninger, etterlønnsordninger og øvrig 
godtgjørelse vises til note 27.

13. INFoRmASjoN og 
KommuNIKASjoN 
Selskapet har som målsetting at 
aksjonærene og det øvrige aksje-

EiErstYring og selsKapsledelse
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markedet skal motta rask, relevant 
og mest mulig objektiv informasjon 
om selskapet. Samtidighet er et 
viktig prinsipp i informasjonsarbei-
det. Målet er at aksjonærene skal 
ha en god forståelse for selskapets 
aktiviteter slik at de i størst mulig 
grad skal kunne vurdere aksjekursen 
og de underliggende verdiene i 
selskapet. Informasjonen er primært 
distribuert gjennom selskapets 
kvartalsrapporter og årsrap-
porten. 

Farstad Shipping offentliggjør van-
ligvis foreløpig årsregnskap i siste 
halvdel av februar. Fullstendig regn-
skap, sammen med årsberetning og 
årsrapport, sendes aksjonærene i 
løpet av april måned. Finanskalen-
deren gjøres kjent for ett år av gan-
gen og er gjengitt på side 2, i tillegg 
til at den er tilgjengelig på selskap-
ets nettsider. Alle børsmeldinger 
distribueres også via Hugin. Alle 
rapporter, pressemeldinger og pre-
sentasjoner kan lastes ned fra 
selskapets hjemmeside; 
www.farstad.com. 

Selskapet prioriterer å være til-
gjengelig for analytikere. Farstad 
Shipping arrangerer åpne investor-
presentasjoner i forbindelse med 
fremleggelse av kvartalsrapportene 
for 2. og 4. kvartal. Her presen-
teres resultater, samt at markeds-
utviklingen og selskapets fremtids-

utsikter kommenteres. Presenta- 
sjonene blir pr. i dag ikke distribuert 
via webcast. Det er ikke utarbeidet 
skriftlige retningslinjer for selskap-
ets kontakt med aksjeeierne utover 
generalforsamlingen.

14. SELSKApSoVERtAKELSE
Med dagens aksjonærstruktur an-
ses det som lite sannsynlig at der 
vil komme et overtakelsestilbud på 
selskapet. Styret har derfor ikke 
utarbeidet hovedprinsipper for 
hvordan en vil opptre ved eventuelle 
overtakelsestilbud. Dette avviker 
fra ”Norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse”.

I selskapets vedtekter er det ingen 
begrensninger når det gjelder aksje-
oppkjøp. Tyrholm & Farstad og  
Farstad familien eier ca. 45 prosent 
av aksjene pr. 31. desember 2010, 
men har ingen særskilte rettigheter 
som aksjonærer. Styret legger til 
grunn at alle aksjonærer behandles 
likt. 

15. REVISoR
Ernst & young er ansvarlig for den 
finansielle revisjonen av morselska-
pet, samtlige datterselskaper og 
konsernregnskapet. 

Revisor er alltid til stede når styret 
behandler årsoppgjøret for å rede-
gjøre om selskapets interne kont-
roller, regnskaps-/ rapporterings-

systemer og andre relevante forhold. 
Styret har årlig møte med revisor 
uten at konsernets ledergruppe er 
tilstede. Det er ikke utarbeidet 
skriftlige retningslinjer for kon-
sernledelsens adgang til å bruke 
revisor til andre tjenester enn revi-
sjon. 

Styret har i forbindelse med årsopp-
gjøret for 2010 mottatt en skriftlig 
bekreftelse fra revisor om at han 
oppfyller fastsatte uavhengighets-
krav. I tillegg har revisor gitt en 
skriftlig oversikt over hvilke andre 
tjenester enn revisjon som er levert 
til selskapet.

Revisors godtgjørelse fremgår av 
note 27.
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FoRREtNINgSomRåDER
Farstad Shipping er en langsiktig 
og betydelig leverandør av store, 
moderne offshore servicefar-
tøyer til olje- og gassindustrien 
inter  nasjonalt. Selskapets flåte 
består av 58 skip (32 AHTS, 24 
PSV og 2 SUBSEA). I tillegg har 
selskapet 4 PSV under bygging. 
Aktiviteten drives ut fra kontorer 
i Ålesund, Aberdeen, Melbourne, 
Perth, Singapore, Macaé og Rio 
de Janeiro med til sammen 190 
ansatte. Antall seil ende er 1 710. 
For tiden befinner 16 skip seg i 
Nordvest- Europa, 14 i Brasil og 
28 i Australia/ Asia.

mARKEDEt
De fleste markeder opplevde i 
2010 en positiv utvikling i aktivi-
tets nivået offshore. Ratenivå og 
utnyttelsesgrader for supplyskip 
viste imidlertid ingen bedring. Dette 
skyldes overkapasitet av tonnasje. 
I stort sett alle regioner er periode-
kontraktene inngått på lavere  nivåer 
enn tidligere, og inntjeningen i spot-
markedet har vært lavere enn skip-
enes driftskostnader. 

Farstad Shipping har konsentrert 
sine aktiviteter til markedene i  
Nordvest-Europa, Brasil og Aus-
tralia/ Asia. I 2010 kom 25,2% 
tilsvarende NOK 845,2 mill. av 
fraktinntektene fra Nordvest-
Europa, 25,3% tilsvarende NOK 
849,6 mill. fra Brasil og 48,3% 
tilsvarende NOK 1 621,2 mill. fra 
Australia/Asia. Andre markeder 
stod for 1,2% av inntektene til-
svarende NOK 41,1 mill. 

FLåtEN
Farstad Shipping har i 2010 tatt 
levering av 2 nybygg. Far Shogun 
(AHTS, UT731CD) ble levert fra 
STX Norway Offshore AS, Langsten 
den 28. januar, mens Far Saracen 
(AHTS, UT731CD) ble levert den 
24. mars fra det samme verftet. I 
tillegg ble PSV Far Server (ex. Sea-
bed Viking) kjøpt i august. Skipet, 
som er av typen Havyard 832 CD 
(4000 DWT), er bygget av verf-
tet Fjellstrand AS og ble levert til 
sine opprinnelige eiere i februar i 
2010.  PSV Far Viscount (1982, 
H/R  design, 1540 DWT) ble solgt 
i mai 2010.

I november kontraherte selskapet 4 
PSV hos STX OSV med opsjon på 
bygging av ytterligere 3 PSV.  Tre 
av skipene er av typen STX PSV 
08 CD, mens ett skip er av typen 
UT 754 WP. To skip skal bygges 
ved STX sitt verft i Vietnam, mens 
2 skal bygges ved STX sitt verft i 
Tomrefjord (Langsten). Skipene vil 
bli levert i perioden juni 2012 til 
februar 2013. Kontraheringen er 
et ledd i Farstad Shippings flåte-
fornyelse. 

Det ble i 2010 inngått en rekke 
viktige befraktningsavtaler. I Nord-
vest-Europa fikk PSV Far Searcher 
forlenget sin kontrakt med Statoil 
i 2 år. Statoil forlenget også kon-
trakten med PSV Far Symphony 
med 1 år. PSV Far Superior ble til-
delt en 12 måneders kontrakt med 
2 x 6 måneders opsjoner med BP, 
mens PSV Far Strider ble tildelt en 
kontrakt med Apache North Sea  

Limited på 18 måneder med 2 x 
6 måneders opsjoner. Mot slutten 
av året fikk PSV Far Splendour 
forlenget kontrakten med 1 år til  
Peterson SBS. Dette skipet ope-
rerer i nederlandsk sektor av Nord-
vest-Europa.

I Brasil fikk AHTS Far Sagaris en 2 
års kontrakt med Petrobras.  AHTS 
Far Santana og AHTS Far Sovereign 
ble tildelt to 4 års kontrakter også 
med Petrobras.  Begge kontraktene 
kan forlenges med inntil 4 år.  PSV 
Far Scotia fikk en 5 års kontrakt 
med Petrobras som ROV fartøy. 
Kontrakten ble oppnådd i samarbeid 
med Fugro Brasil, som skal levere 
ROV tjenesten. Petrobras har rett 
til å forlenge kontrakten med ytter-
ligere 5 år. Kontrakten har oppstart 
i andre halvdel av 2011, etter at 
skipet er oppgradert i henhold til 
kravene i kontrakten.
 
I Australia fikk PSV Lady Grace 
forlenget sin kontrakt med Wood-
side med 1 år. PSV Far Spirit fikk 
også tildelt en 1 års kontrakt med 
Woodside, men da med 2 x 1 års op-
sjoner. Woodside har også forlenget 
kontraktene for AHTS Lady Caro-
line, AHTS Far Strait og AHTS Far 
Stream med 1 år og med op  sjoner 
for ytterligere 2 x 1 år. Mot slut-
ten av året fikk AHTS Far Shogun 
og AHTS Far Saracen tildelt 3 års 
kontrakter med Chevron Australia 
Pty. Ltd. Chevron har opsjon på å 
forlenge avtalene for en periode på 
ytterligere 3 år. Samtidig fikk PSV 
Lady Melinda forlenget sin kont-
rakt med ConocoPhillips for 3 år. 

stYrEts 
Årsberetning
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Conoco Phillips har en 2 års opsjon 
på ytterligere befraktning av skipet.
Ved inngangen til 2011 var kont-
raktsdekningen for Farstad-flåten 
inkl. opsjoner ca. 72% for 2011 
og ca. 53% for 2012.

FoRtSAtt DRIFt
I årsoppgjøret er forutsetningen 
om fortsatt drift lagt til grunn, da 
det etter styrets oppfatning ikke er 
forhold som tilsier noe annet.

IFRS REgNSKApSStANDARD
Konsernregnskapet og regnskapet 
for morselskapet Farstad Shipping 
ASA er utarbeidet i samsvar med 
International Financial Reporting 
Standard (IFRS). 

RESuLtAt og utbyttE
Hensyntatt markedsforholdene og 
den generelle kostnadsveksten er 
styret fornøyd med driftsinntekter 
på i underkant av NOK 3,4 mrd. og 
et resultat før skatt på NOK 522,0 
mill. Langsiktige befraktnings-
avtaler og god skipsdrift er grunn-
laget for at resultatet ble tilfreds-
stillende. Driftskostnadene viser 
i 2010 en kraftig økning (28%).  
Dette skyldes en kombinasjon av 
økning i flåten med 2 skip, faktisk 
prisstigning, valutakursutvikling og 
enkelt-hendelser (bl.a. tap på krav 
på Subocean). Høy etter spørsel 
 etter maritim arbeidskraft har også 
i 2010 bidratt til kraftig kostnads-
vekst. Spesielt gjelder dette for 
 Brasil. Med unntak av Brasil, så 
har selskapet  ikke hatt samme pris-
press på utstyr, service og reserve-
deler som i 2009. Kursutviklingen 

på relevante valutaer har i 2010 
ikke gitt de samme store resultat-
utslag som i 2008 og 2009. 

Det er foreslått et utbytte på NOK 
4,00 pr. aksje.

RESuLtAt pER 31.12.10
Inntektene pr. 31.12.10 ble NOK 
3 358,2 mill. (NOK 3 257,6 mill. i 
2009). Driftskostnadene utgjorde 
NOK 1 942,7 mill. (NOK 1 521,4 
mill.), og ordinære avskrivninger 
NOK 516,2 mill. (NOK 454,9 mill.). 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 
899,3 mill. (NOK 1 281,3 mill.). 
Netto finans ble negativ med NOK 
377,4 mill. (positiv NOK 142,4 mill.) 
etter at det er utgiftsført et ureali-
sert valutatap på NOK 165,3 mill. 
(gevinst NOK 349,5 mill.). Det er 
realisert valutagevinster på NOK 
108,5 mill. (gevinst NOK 18,8 mill.). 
Resultat etter skatt ble et overskudd 
på NOK 431,8 mill. (NOK 1 931,5 
mill.)*) Konsernets kontantstrøm**) 
for perioden er NOK 1 203,5 mill. 
(NOK 1 529,1 mill.).

RESuLtAt FoR moRSELSKApEt
Resultatregnskapet til morsel-
skapet viser et overskudd på NOK 
329,0 mill. som styret foreslår 
blir overført til annen egenkapital. 
Sels kapets frie egenkapital som 
kan utdeles som utbytte i henhold til 
aksjelovens regler er NOK 2 158,9 
mill. pr. 31. desember 2010.  Styret 
foreslår overfor selskapets gene-
ral forsamling 19. mai 2011 at 
det utbetales et utbytte for regn-
skapsåret 2010 på NOK 156,0 mill. 
(NOK 4,00 pr. aksje).

FINANSIERINg og  
KApItALStRuKtuR
I konsernbalansen pr. 31.12.10 
utgjør rentebærende gjeldsforplik-
t elser NOK 7 279,0 mill. (NOK 
6 238,3 mill. pr. 31.12.09). Kon-
sernets rentebærende forpliktelser 
fordeler seg med 71,3 % i NOK, 
13,7 % i USD, 6,4 % i GBP, 3,1 % 
i EUR og 5,5 % i AUD. Rente-
bærende omløpsmidler utgjorde pr. 
31.12.10 NOK 2 290,2 mill. (NOK 
1 698,0 mill.). Konsernets egen-
kapital pr. 31.12.10 er  bokført til 
NOK 6 582,4 mill. (NOK 6 251,9 
mill.) tilsvarende NOK 168,78 
(NOK 160,31) pr.  aksje. Bok-
ført egenkapitalandel er 45,2 % 
(48,0 %).

Finansiell risiko
Ved årsskiftet er differansen 
 mellom markedsverdi og bokført 
verdi på selskapets flåte NOK 3,67 
mrd.  Skipenes markedsverdi er NOK 
8,39 mrd. høyere enn  skipenes 
brutto pantegjeld. Dette represen-
terer et betydelig potensial for 
ytter ligere opplåning.

Renterisiko
Risiko for endring i markeds renter 
reduseres løpende ved å inngå 
fastrentelån og renteswapavtaler. 
Pr. 31.12.10 var 68% av selska-
pets gjeld rentesikret ved hjelp av 
fastrentelån og renteswapper. An-
delen gjeld som er rentesikret vil 
være ca. 60% de påfølgende to  
år. Den øvrige del av gjelden har 
flytende rente og vil være utsatt 
for renterisiko. 

 *) Inkl. tilbakeført skatt NOK 635,6 mill etter Høyesterettsdom av 12.02.2010 
 **) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivninger -/+ urealisert valutagevinst vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta
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Valutarisiko
Selskapet er i stor grad utsatt for 
valuta risiko da ca. 90% av inn-
tektene er i utenlandsk valuta. 
Valuta lån og terminkontrakter be-
nyttes for å redusere valutarisikoen 
knyttet til kontantstrømmer i uten-
landsk  valuta.

Kredittrisiko
Selskapet er eksponert for mulige 
tap knyttet til kundefor dringer. 
Med unntak av tap knyttet til én 
kunde i 2010 har tap på kunde-
fordringer historisk sett vært 
svært lave. 

Likviditetsrisiko
Konsernets strategi er å ha til-
strekkelig kontanter og kontant-
ekvivalenter til å kunne sikre 
løp ende drift, fremtidig vekst og 
betaling av utbytte. Konsernet har 
pr. 31.12.10 fire skip under byg-
ging til en kostnad på ca. NOK 1,4 
mrd. Planlagt levering av skipene 
er i perioden juni 2012 til februar 
2013. Arbeidet med langsiktig  
finansiering av ca. 70% av bygge-
kostnadene er ikke påbegynt.

markedsrisiko
Markedsrisikoen er ulik for de for-
skjellige markeder.  Farstad Ship-
ping har valgt å konsentrere sin ak-
tivitet til i hovedsak tre markeder; 
Nordvest-Europa, Brasil og Aust-
ralia/Asis. Dette sammen med at 
selskapet har en langsiktig befrakt-
ningsprofil, er med på å  redusere 
markedsrisikoen. 

REDERIbESKAtNINg  
Farstad Shipping fikk medhold både 
i Tingretten og i Høyesterett om at 
regjeringens forslag fra 2007 om 
overgangsregler til den nye rederi-
skatteordningen var brudd på 
Grunnlovens forbud mot å gi lover 
med tilbakevirkende kraft. Som en 
konsekvens av dette lanserte reg-
jeringen i pressemelding 26. mars 
2010 en overgangsløsning hvor 
rederiene enten kunne velge å bli 
stående i en såkalt ”Basisordning” 
eller å velge en oppgjørsordning.

Farstad Shipping har for sitt ho-
vedselskap Farstad Supply AS 
bestemt at dette skal bli stående 
i basis-ordningen.  Dette innebæ-
rer at  selskapet velger å skyve den 
samlede skatteforpliktelsen på 
NOK 595,5 mill. ut i tid. Skatten 
vil komme til forfall etter hvert som 
man eventuelt beslutter å  betale 
ut utbytte fra Farstad Supply AS. 
For Farstad International AS ble 
oppgjørsordningen valgt, noe som 
inne-bar en kostnadsføring av 
NOK 14,3 mill. i skatt i 3. kvartals 
regnskap. 

hELSE, ARbEIDSmILjØ og  
SIKKERhEt
målsettinger
Selskapets mål innen helse, miljø 
og sikkerhet er å operere uten 
skader på mennesker, miljø og  
materiell samt i tråd med prinsip-
pene for en bærekraftig utvikling. 

Farstad Shippings styringssystem 
for helse, miljø, sikkerhet og kvali-
tet er en integrert del av konsernets 

totale styringssystem og er sertifi-
sert i henhold til ISO 9001- og ISO 
14001-standardene.

En sentral del av HMS-styringen 
er registrering, rapportering og 
vurdering av HMS-data. Til hjelp 
i dette arbeidet er det etablert 
HMS-måleindikatorer. Formålet er å  
dokumentere kvantitativt utvik-
lingen over tid og styrke beslut-
ningsgrunnlaget for et systematisk 
og målrettet forbedringsarbeid. 

Selskapet fokuserer på læring fra 
hendelser, både med og uten skade, 
og setter inn ressurser på de om-
råder hvor risikoen er høyest. Videre 
blir det arbeidet med at den enkelte 
skal ta seg nødvendig tid til å plan-
legge og gjennomføre arbeids- 
opera sjoner sikkert. Preventivt og 
korrektivt vedlikehold er viktige 
 områder som det er stor oppmerk-
somhet på i selskapet for å sikre 
teknisk kvalitet.

Det ytre miljø
Farstad Shipping har en definert 
målsetning om null utslipp til sjø. 
Selskapet har i løpet av 2010  
registrert 11 tilfeller av oljesøl til 
sjø (16 i 2009), på totalt 352  liter 
(578 liter). Selv om dette er en 
forbedring både i antall og når det 
gjelder volum i forhold til 2009, er 
det fortsatt rom for forbedring og 
det målrettede arbeidet for å oppnå 
målsettingen om null utslipp til sjø 
vil fortsette. 

Forurensning til sjø fra ror og 
 propeller har over tid blitt betyde-
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lig redusert som følge av en konti-
nuerlig forbedring av tekniske 
løsninger innenfor dette områ-
det, bedre vedlikehold av utstyret 
samt ved valg av mer miljøvennlige 
 produkter.

Selskapet har de senere år hatt 
 fokus på å redusere mengden av, 
og innholdet i, avgasser til luft. 
Mengden avgasser avhenger av 
skipets arbeidsoppgaver, her-
under dieselmotorenes gangtimer 
og belastning. Mengden avgasser 
kan reduseres ved optimal bruk 
av maskinkraft for å redusere 
brennstoffor bruket, samt ved 
gjennomgående god  kvalitet på 
vedlikeholdet om bord i skipene. 
Rensing av eksos betyr mye i for-
hold til redusert forurensning ved 
bruk av fossilt brensel.

I tillegg bruker selskapet miljøvenn-
lige bunnstoffer, Clean Design, ut-
skiftning av ballastvann og andre 
tiltak som alle er med på å bidra til 
å verne miljøet. 

Fraværsskader og uønskede 
 hendelser
Selskapet måler fraværskade fre k-
vens som antall personskader med 
fravær pr. én million arbeidstimer. 
For 2010 var antallet fraværskader 
11 mot 12 i 2009. Dette tilsvarer 
en fraværskadefrekvens på 1,51 
mot 1,81 i 2009. Det er iverksatt 
flere tiltak, både på kort og lang sikt 
som tar sikte på å forbedre vår sta-
tistikk både innen personskade og 
HMS generelt. 

Rapportering av uønskede hen-
delser fra skipene ble redusert fra 
2 148 rapporter i 2009 til 2 029 
rapporter i 2010. Inkludert i disse 
er det registrert 688 NCR (Non 
Conformance Report). NCR er rap-
porter om avvik som følge av drifts- 
forstyrrelser eller avvik som følge av 
interne revisjoner og inspek sjoner 
i henhold til rederiets sertifisering 
innen ISM, ISO og ISPS. De fleste 
av rapportene stammer fra inspek-
sjoner utført av DNV, havne-
stater, kunder og eget personell  
(intern revisjon). Rap por terings-
ni vået er relativt høyt og tolkes 
som  posi tivt i den forstand at det 
viser at holdningen til rapportering 
er god. 

Det er registrert en berøring med 
installasjon i 2010 da PSV Far 
Grimshader kolliderte med bore-
riggen Songa Dee i januar. Dette 
var en meget alvorlig hendelse med 
høyt risikopotensial som både har 
blitt gransket internt og eksternt i 
samarbeid med operatør og rigg-
selskap. Forbedringstiltak er identi-
fisert og iverksatt for å unngå slike 
hendelser i fremtiden. Forhåpentlig 
vil dette være med på å bidra til å nå 
vår målsetting som er null berøring 
av installasjoner.

HMS-dataene samles inn i resultat-
enhetene og rapporteres til kon-
sernledelsen som vurderer utvikling 
og trender, samt tar stilling til nød-
vendige forbedringstiltak. Konsern-
sjefen legger frem HMS-resultater 
med vurderinger for styret som en 
fast post i hvert styremøte.

mEDARbEIDERE 
Sykefravær
Sykefraværet for ansatte om bord i 
våre fartøy har hatt en svak negativ 
utvikling. I 2010 var sykefraværet 
3,50% (3,28% i 2009). Sykefra-
været blant kontoransatte har ut-
viklet seg positivt fra 2,98% i 2009 
til 2,83% i 2010.

Likestilling
Farstad Shipping har fokus på at 
det ikke skal forekomme forskjells-
behandling grunnet kjønn når det 
gjelder avansement og rekrut-
tering. Prinsippet om lik lønn for likt 
arbeid gjelder i lønnsfastsettingen. 
Det skal kun legges relevante kvali-
fikasjoner som utdanning, erfaring, 
resultater og andre faglige kriterier 
til grunn ved ansettelser, opplæring, 
godtgjørelse og forfremmelse.  Av 
konsernets 186 kontoransatte pr. 
31.12.2010 er 75 kvinner. Selska-
pet har ikke kvinner i toppledelsen. 
Av styrets syv medlemmer er tre 
kvinner. 

I supplyskipselskaper er det en klar 
overvekt av mannsdominerte yrkes-
grupper. Farstad Shipping har en 
utfordring i å inspirere jenter til å 
velge maritim utdanning. For tiden 
er det ansatt 67 kvinner i ulike stil-
linger på selskapets skip. Selskapet 
vil fortsette arbeidet med å rekrut-
tere kvinner til maritimt relaterte 
stillinger. 

Styret og ledelsen arbeider konti-
nu-erlig for å fremme likestilling på 
alle områder for derved å skape en 
organisasjon med mangfold. 
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Diskriminering
I tillegg til arbeidet med likestilling, 
jobber selskapet for også å inklu-
dere personer fra grupper som 
er underrepresentert på arbeids-
markedet, herunder funksjons-
hemmede og grupper med ulik  
etnisk bakgrunn. 

Ved årsskiftet var det i konsernet 
ansatt 1897 personer som repre-
senterte i alt 27 nasjonaliteter. 

Velferd
Som et ledd i utviklingen av  
vel ferdskonseptet i Farstad Ship-
ping ble det i 2008 ansatt en egen 
velferdskoordinator i full stilling 
knyttet til hovedkontoret. Velferds-
arbeidet er utviklet videre i 2010 
og i januar 2011 ble det ansatt 
en egen velferdskoordinator knyt-
tet til Brasil kontoret. Erfaringene 
som en har gjort seg i Norge med 
dette arbeidet, vil en overføre til de 
andre regionene, men da tilpasset 
de lokale forholdene. 

Et viktig fokus er økt satsing på 
kommunikasjon og informasjonsflyt. 
Det tilstrebes å utvikle en hyppig 
informasjonsflyt til alle ansatte og 
deres familier. 

INNoVASjoN, FoRSKNINg  
og  utVIKLINg
Selskapet har tatt initiativ til  
ytterligere satsing på operasjonell 
sikkerhet. Dette gjøres som et tiltak 
for å forbedre arbeidsmiljøet og for 
å redusere risiko for skader, inklu-
dert store ulykker. Seilende per-
sonell fra alle regioner deltar aktivt 

for å videreutvikle styringssystemet 
med spesiell fokus på risikostyring. 
NWEAG (Northwest European Area 
Guidelines) blir i stor grad benyttet 
i denne forbindelse, og selskapet 
forplikter seg til å etterleve denne i 
de geografiske områder der den er 
gjort gjeldende.

Selskapets deltakelse i BIP pro-
sjektet (Bridge Integrated Project) 
og etablering av eget simulator 
treningssenter i Australia er også 
bidrag til denne satsingen.

BIP prosjektet er simulatortrening 
for krevende ankerhåndterings- 
opera sjoner. Andre deltakerbe-
drif  ter er Sintef, Høgskolen i 
 Åle sund, Offshore Simulator Cen-
tre, Det  Norske Veritas,  Bourbon 
 Offshore Norway AS samt utstyrs-
leverandører og verft. Innleid eks-
pertise fra flyindustrien har bidratt 
i form av erfaring og kompetanse i 
prosjektet. Hovedformålet med pro-
sjektet har vært å utvikle fasiliteter 
for trening av personell og for utvik-
ling og utprøving av marine opera-
sjoner under kritiske og ekstreme 
situasjoner og operasjonsforhold, 
herunder prosedyrer, arbeidsfor-
hold, fartøy- og utstyrsløsninger.

Farstad Shipping er i ferd med å 
ferdigstille et offshore simulator-
senter i Perth. Simulatoren blir 
etablert som to fullt utstyrte og 
komplette skipsbroer.  Simula toren 
inkluderer også opplæringssta-
sjoner for DP, opplæringsstasjoner 
for matroser og kransimulator for 
både skip og rigg.  Etableringen 

skjer i nært samarbeid med Off-
shore Simulator Center i Ålesund.  
Simulatoren forventes å være  
operativ i løpet av 3. kvartal 2011.

Av de 4 PSV som selskapet kontra-
herte i 2010, er 3  STX OSV design 
av typen  PSV08CD og 1 er Rolls 
Royce design av typen UT754WP. 
Begge design er utviklet etter opp-
drag fra Farstad Shipping.  Sikker-
het og miljø har fortsatt høyeste 
prioritet og fokus på innovasjon 
fortsetter. Det er valgt nye løs ninger 
med tanke på lavest mulig forbruk 
og utslipp. 

Videre har selskapet gjennomført 
et fullskala prosjekt i egen regi som 
muliggjør enkel og sikker lagring av 
betydelig større mengder fibertau 
ombord i ankerhåndteringsfartøyer. 

Vi antar at innovasjonsbidraget 
knyttet til nybyggene og fiber tau-
prosjektet tilsammen represen terer 
en investering på mer enn NOK 
100 mill.

FREmtIDSutSIKtER
De fleste markeder for offshore 
supplyskip har i 2010 opplevd en 
positiv utvikling i aktivitetsnivået. 
Dette har imidlertid ikke gitt noen 
bedring i ratenivå og utnyttelses-
grader for supplyskip, noe som 
skyldes overkapasitet av tonnasje. 
Det er grunn til å forvente at denne 
situasjonen vil vedvare godt inn i 
2011 som følge av det store antall 
nybygg som fortsatt skal leveres. 
Ved inngangen til 2011 er det fort-
satt ca. 260 store og mellomstore 
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supplyskip i ordre. Dette tilsvarer en 
økning i tilgjengelig tonnasje på ca. 
24  %. I et marked som allerede er 
preget av overkapasitet, skal det en 
relativt stor aktivitetsøkning til før 
overkapasiteten blir absorbert. Alt 
tyder derfor på at det først i 2012 
vil skje en bedring i markedet av en 
slik karakter at det vil ha en vesent-
lig innflytelse på ratenivået. 

Etterspørselen etter olje henger 
i stor grad sammen med utviklin-
gen i verdensøkonomien. Det er nå 
klare signaler om en bedring i denne. 
Dette skaper forventninger om økt 
etterspørsel etter olje. En oljepris 
på 90-100 USD pr. fat bør være 
en kraftig stimulans for oljeselskap-
ene til å øke sin leteaktivitet i årene 
som kommer.  Allerede for 2011 har 
flere oljeselskaper oppjustert sine 
letebudsjetter. For Farstad Ship-

ping er planene om økt aktivitet på 
dype farvann spesielt viktig. Dette 
gir også økt behov for operasjoner 
knyttet til installasjon, service og 
vedlikehold av subsea brønner og 
installasjoner. Subsea-aktiviteten 
er i kraftig utvikling og bidrar til en 
videreutvikling av det tradisjonelle 
supplyskipssegmentet. 

Farstad Shipping står godt rustet 
både finansielt og driftsmessig 
til å møte de utfordringer dagens 
markedssituasjon gir. Vi vil fort-
sette å fornye flåten tilpasset våre 
kunders behov og med å ha vekt på 
helse, miljø og sikkerhet. Gjennom 
lokalt forankrede selskaper med 
kvalifisert personell både på land 
og offshore, er vi til stede i de mar-
keder som er viktigst for oss. For 
å videreutvikle selskapets konkur-
ranseposisjon vil vi også i årene som 

kommer, bruke betydelige ressurser 
på rekruttering og på å styrke våre 
ansattes kompetanse.

ERKLæRINg FRA StyREt 
og KoNSERNSjEF
Vi erklærer etter beste overbevis -
ning at årsregnskapet for perioden 
1. januar til 31. desember 2010 
er utarbeidet i samsvar med gjel-
dende regnskapsstandarder, og at 
opplysningene i regnskapet gir et 
rettvisende bilde av selskapets og 
konsernets eiendeler, gjeld, finan-
sielle stilling og resultat som helhet. 
Vi erklærer også at årsberetningen 
gir en rettvisende oversikt over ut-
viklingen, resultatet og stillingen til 
selskapet og konsernet, sammen 
med en beskrivelse av de mest 
sentrale risiko- og usikkerhetsfak-
torer selskapet og konsernet står 
overfor.

Sverre a. FarStad
styrets leder

Per norvald SPerre
styrets nestleder

bjarne SælenSminde
styremedlem

karl-johan bakken
konsernsjef

janne-Grethe Strand aaSnæS
styremedlem

Gro bakStad

styremedlem

Ålesund, 25. mars 2011    
 

bjørn havneS

styremedlem

aStrid koPPernæS
styremedlem
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morselskap Farstad shipping asa  (noK 1 000) Konsern

2009 2010 note 2010 2009

Driftsinntekter:

 -  - Fraktinntekter  3 353 307  3 237 111 

 99 046  120 885 Andre inntekter  3 802  20 468 

 99 046  120 885 Sum driftsinntekter 3  3 357 109  3 257 579 

 -  - Gevinst ved salg av anleggsmidler 4  1 114  - 

 99 046  120 885 Sum driftsinntekter og gevinst ved salg  3 358 223  3 257 579 

Driftskostnader:

 -  - Mannskapskostnader skip 5  6  24  (1 161 855)  (926 878) 

 -  - Andre driftskostnader skip  (582 968)  (421 208) 

 (106 829)  (122 239) Administrasjon 5  23 24 26 27  (197 830)  (173 333) 

 (106 829)  (122 239) Sum driftskostnader 3  (1 942 653)  (1 521 419) 

 (7 783)  (1 354) Resultat før avskrivninger (EBITDA)  1 415 570  1 736 160 

 (2 368)  (3 487) Avskrivninger 16  (516 237)  (454 909) 

 (10 151)  (4 841) Driftsresultat (EBIT) 3  899 333  1 281 251 

Finansposter:

 1 307 443  358 737 Finansinntekter  74 582  78 243 

 (20 025)  (21 330) Finanskostnader  (395 155)  (304 153) 

 (4 975)  (8 941) Realisert kursgevinst/(tap) valuta  108 521  18 843 

 (9 148)  7 856 Urealisert kursgevinst/(tap) valuta  (165 324)  349 506 

 1 273 295  336 322 Resultat av finansposter 7  8  9  (377 376)  142 439 

Skatt og resultater:

 1 263 144  331 481 Resultat før skatt  521 957  1 423 690 

 (8 184)  (2 471) Skatt 11  (90 191)  507 813 

 1 254 960  329 010 Årets resultat 3  431 766  1 931 503 

 1 254 960  329 010 Hvorav majoritetsinteresse  431 766  1 931 546 

 -  - Hvorav minoritetsinteresser  -  (43) 

Resultat pr. aksje (NOK) 12  11,07  49,53 

Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 12  11,07  49,53 

r e s U ltat r e g n s K a p
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morselskap Farstad shipping asa  (noK 1 000) Konsern

2009 2010 note 2010 2009

 1 254 960  329 010 Årets resultat  431 766  1 931 503 

Andre inntekter og kostnader:

 -    -   Endring valutatermin- og swapkontrakter  (7 282)  82 135 

 -    -   Endring utsatt skatt  11  2 351  (3 538) 

 -    -    (4 931)  78 597 

 -    -   
Valutaeffekter omregning utenlandske 
datterselskaper  2  20 842  (1 949) 

 -    -   Belastet Miljøfondet  (233)  (335) 

 (262)  -   Andre egenkapitaleffekter  29  (296) 

 (262)  -   Sum andre inntekter og kostnader  15 707  76 017 

 1 254 698  329 010 Årets totalresultat  447 473  2 007 520 

totalresultatet fordeler seg som følger:

 1 254 698  329 010 Hvorav majoritetsinteresse  447 473  2 007 563 

 -    -   Hvorav minoritetsinteresser  -    (43) 

O p p s t i l l i n g  av tOta l r e s U ltat
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b a l a n s e

morselskap Farstad shipping asa  (noK 1 000) Konsern

31.12.09 31.12.10 eiendeler: note 31.12.10 31.12.09

Anleggsmidler:

-  -  Goodwill 14 30 247 30 247

12 494 27 208 Skip  m.v. 3 16 11 467 552 10 237 712

-  -  Kontrakter nybygg 15 16 64 149 191 242

4 658 8 135 Utsatt skattefordel 11 16 963 - 

22 660 17 497 Andre langsiktige fordringer 24 27 824 24 977

1 435 361 429 779 Fordring konsernselskap 25 - - 

673 814 1 730 317 Aksjer 18 5 204 5 170

2 148 987 2 212 936 Sum anleggsmidler 11 611 939 10 489 348

omløpsmidler:

7 754 7 550 Kundefordringer fraktinntekter 19 471 567 473 130

 -  - Beholdninger 40 480 29 743

117 093 201 176 Andre kortsiktige fordringer 20 176 860 296 126

 -  - Valuta- og rentesikringsavtaler 8  - 15 671

 98 750  55 652 Andre kapitalplasseringer 18 133 338 188 291

290 029 854 725 Kontanter og kontantekvivalenter 18 2 136 364 1 525 413

513 626 1 119 103 Sum omløpsmidler 2 958 609 2 528 374

2 662 613 3 332 039 Sum eiendeler 14 570 548 13 017 722
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Sverre A. Farstad
Styrets leder

Per Norvald Sperre
Styrets nestleder

Bjarne Sælensminde
Styremedlem

Karl-Johan Bakken
Konsernsjef

Janne-Grethe S. Aasnæs
Styremedlem

Gro Bakstad
Styremedlem

Ålesund, 25. mars 2011    
 

Bjørn Havnes
Styremedlem

Astrid Koppernæs
Styremedlem

morselskap Farstad shipping asa  (noK 1 000) Konsern

31.12.09 31.12.10 egenkapital og gjeld note 31.12.10 31.12.09

Innskutt egenkapital:

39 000 39 000 Aksjekapital 39 000 39 000

198 396 198 396 Overkursfond 198 396 198 396

237 396 237 396 Sum innskutt egenkapital 237 396 237 396

opptjent egenkapital:

1 957 331 2 169 341 Annen egenkapital 6 344 972 6 014 499

1 957 331 2 169 341 Sum opptjent egenkapital 6 344 972 6 014 499

2 194 727 2 406 737 Sum egenkapital 6 582 368 6 251 895

Langsiktig gjeld:

60 118 61 901 Pensjonsforpliktelser 24 61 901 60 118

 -  - Utsatt skatt 11  - 14 902

 -  - Langsiktig skattegjeld 11  9 516  - 

 299 675  398 875 Rentebærende gjeld   9  10 6 287 220 5 466 499

359 793 460 776 Sum langsiktig gjeld 6 358 637 5 541 519

Kortsiktig gjeld:

52 368 104 297 Leverandørgjeld 231 161 177 019

 -  - Betalbar skatt 11 46 487 22 325

 -  - Valuta- og rentesikringsavtaler 8  29 221  - 

55 725 60 229 Annen kortsiktig gjeld       21 330 856 253 193

 -  300 000 Kortsiktig del av langsiktig gjeld 9  10 991 818 771 771

108 093 464 526 Sum kortsiktig gjeld 1 629 543 1 224 308

467 886 925 302 Sum gjeld 7 988 180 6 765 827

2 662 613 3 332 039 Sum gjeld og egenkapital 14 570 548 13 017 722
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KO n ta n ts t rø M O p p s t i l l i n g

morselskap Farstad shipping asa  (noK 1 000) Konsern

2009 2010 note 2010 2009

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

 1 263 144  331 481 Resultat før skattekostnad  521 957  1 423 690 

 (1 307 443)  (346 090) Renteinntekter/utbytte  (74 582)  (78 243)

 13 880  18 576 Rentekostnader  376 084  278 484 

 1  (5 948) Periodens betalte skatt  (88 378)  (8 119)

 -   -  Gevinst ved salg av anleggsmidler  4  (1 114)  -  

 2 368  3 487 Ordinære avskrivninger  16  516 237  454 909 

 (590)  204 Endring i kundefordringer  19  1 563  60 197 

 (31 027)  51 929 Endring i leverandørgjeld  54 142  (27 574)

 3 972  1 783 
Forskjell kostnadsført pensjon/utbetalinger i 
pensjonsordninger  1 783  3 937 

 9 148  (7 856) Effekt av urealisert valutakursendring  165 324  (349 506)

 (21 044)  (79 580) Endring i andre tidsavgrensningsposter  193 738  (136 502)

 (67 591)  (32 014) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  A  1 666 754  1 621 273 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:

 -  - Salg driftsmidler  4  3 604  -  

 (6 375)  (18 201) Investert i varige driftsmidler/kontrakter  16  (1 621 474)  (2 516 865)

 (159 103)  (1 056 503) Utbetalinger ved kjøp av aksjer  -  - 

 (953 746)  1 018 601 Endringer langsiktige utlån  (2 847)  (10 460)

 36 682  27 741 Renteinntekter  73 692  78 165 

 1 270 761  318 349 Mottatt aksjeutbytte  890  78 

 43 048  43 098 Endringer andre investeringer  54 919  10 660 

 231 267  333 085 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  B  (1 491 216)  (2 438 422)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

 -   399 200 Opptak av langsiktig gjeld  9  1 833 686  1 891 827 

 -   - Nedbetaling av langsiktig gjeld  9  (926 031)  (618 211)

 (195 000)  (117 000) Utbetaling av utbytte  13  28  (117 000)  (195 000)

 (13 880)  (18 576) Rentekostnader  (376 084)  (278 484)

 (208 880)  263 624 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  C  414 571  800 132 

 (45 204)  564 695 
Netto endring i kontanter og    
kontantekvivalenter                                         A + B + C  590 109  (17 017)

 -  - Netto valutakursendringer datterselskaper  20 842  (1 949)

 335 234  290 030 
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens 
begynnelse  1 525 413  1 544 379 

 290 030  854 725 
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens 
slutt  18  2 136 364  1 525 413 
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e n d r i n g  i  e g e n K a p i ta l  

Farstad shipping asa  (noK 1 000)

morselskap
      innskutt 
egenkapital opptjent egenkapital

aksje- 
kapital

overkurs-
fond

Sikrings-
forretninger 

rente og 
valuta

omreg-
ningsdif -
feranser

annen 
egenkapital

Sum  
majoritets 
interesse

minori-
tetsin-

teresse
Sum 

egenkaptial

Egenkapital  pr.  31.12.08 39 000 198 396 0 0 897 633 1 135 029 0 1 135 029

Årets resultat  1 254 960  1 254 960  1 254 960 

Andre inntekt og kostnader 
i oppstillingen av 
totalresultatet  (262)  (262)  (262)

Utdelt utbytte for 2008 
(note 13)  (195 000)  (195 000)  (195 000)

Egenkapital  pr.  31.12.09 39 000 198 396 0 0 1 957 331 2 194 727 0 2 194 727

Årets resultat  329 010  329 010  329 010 

Utdelt utbytte for 2009 
(note 13)  (117 000)  (117 000)  (117 000)

 Egenkapital  pr. 31.12.10 39 000 198 396 0 0 2 169 341 2 406 737 0 2 406 737

Farstad shipping asa  (noK 1 000)

Konsern
      innskutt 
egenkapital opptjent egenkapital

aksje- 
kapital

overkurs-
fond

Sikrings-
forretninger 

rente og 
valuta

omreg-
ningsdif -
feranser

annen 
egenkapital

Sum  
majoritets 
interesse

minori-
tetsin-

teresse
Sum 

egenkaptial

Egenkapital  pr.  31.12.08  39 000  198 396  (61 102)  143 649  4 119 389  4 439 332  656  4 439 988 

Årets resultat  1 931 546  1 931 546  (43)  1 931 503 

Andre inntekt og kostnader 
i oppstillingen av 
totalresultatet (note8)  78 597  (1 949)  (631)  76 017  76 017 

Utdelt utbytte for 2008 
(note 13)  (195 000)  (195 000)  (195 000)

Avgang 
minoritetsinteresser  -    (613)  (613)

Egenkapital  pr.  31.12.09  39 000  198 396  17 495  141 700  5 855 304  6 251 895  0    6 251 895 

Årets resultat  431 766  431 766  431 766 
Andre inntekt og kostnader 
i oppstillingen av 
totalresultatet (note 8)  (4 931)  20 842  (204)  15 707  15 707 

Utdelt utbytte for 2009 
(note 13)  (117 000)  (117 000)  (117 000)

Egenkapital  pr.  31.12.10  39 000  198 396  12 564  162 542  6 169 866  6 582 368 0    6 582 368 
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note 1 – regnSkapSprinSipper

konsernet farstad Shipping aSa er et 
allmennaksjeselskap med hovedkontor 
lokalisert i ålesund, norge. konsernet 
driver rederivirksomhet med hovedvekt 
på drift av offshore service fartøyer for 
oljeindustrien. Selskapets aksjer er no-
tert på oslo børs. årsregnskapet ble 
godkjent for publisering av styret 25. 
mars 2011. det er generalforsamlin-
gen som vedtar endelig årsregnskap. 
alle tall i notene er i hele tusen nok.

nedenfor beskrives de viktigste regn-
skapsprinsippene som er benyttet 
ved utarbeidelse av konsernregn-
skapet og regnskapet for morsel-
skapet farstad Shipping aSa avlagt 
i henhold til international financial 
reporting Standard (ifrS) og for-
tolkninger som vedtatt av eu og 
fastsatt av international accounting 
Standards board (iaSb) gjeldende per 
31.12.2010:

hovedprinsippet
eu har vedtatt at børsnoterte foretak i 
eu må ta i bruk international financial 
reporting Standards (ifrS) i konsern-
regnskapet fra og med avleggelsen 
av årsregnskapet 2005. Som følge av 
eøS-avtalen gjelder dette også for nor-
ske børsnoterte konsern. konsernet 
har for inneværende år implementert 
følgende nye endrede standarder og 
fortolkninger som er relevant for kon-
sernet: 
•		 Endring	 i	 IFRS	 3	 Virksomhets

sammenslutninger – oppkjøp, good-
will måling, trinnvise kjøp og betinget 
vederlag.

•		 Endring	 i	 IAS	 27	 Konsernregnskap	
og finansregnskap – endringer i eier-
andeler i datterselskaper.

•		 Endring	 i	 IAS	 39	 Finansielle	 instru-
menter, innregning og måling – til-
latte sikrede objekter og risikoer.

•		 IFRIC	16	Sikring	av	en	nettoinveste-
ring i en utenlandsk virksomhet – vei-
ledning.

det har imidlertid ikke vært transak-
sjoner i 2010 hvor endringene i disse 

standarder har hatt betydning. videre 
har det som en del av det årlige forbe-
dringsprosjektet 2008 og 2009 blitt 
vedtatt enkelte endringer og presiserin-
ger i standarder og fortolkninger. dette 
er vurdert å ikke ha vesentlig betydning 
for konsernet.

visse nye standarder, endringer og for-
tolkninger til standarder som er offent-
liggjort, men ikke trådt i kraft, er ikke 
anvendt for årsregnskapet avlagt pr. 
31.12.10. dette gjelder endring i 
•	 IAS	 24	 Opplysninger	 om	 nærstå-

ende parter – klargjøring av begrepet 
nærstående parter.

•	 IAS	 32	 Finansielle	 instrumenter	 	
endring i definisjonen av en finansiell 
forpliktelse.

•	 IFRIC	 14	 –	 Begrensninger	 av	 en	
netto ytelsesbasert pensjonseiendel, 
minstekrav til finansiering og sam-
spillet mellom dem.

•	 IFRIC	 19	 –	 Innfrielse	 av	 finansiell	
gjeld med egenkapitalinstrumenter – 
regnskapsføring av gjeld/egenkapital 
konverteringer.

noen av disse vil kunne berøre konser-
net fra 1. januar 2011 eller senere. det 
er ikke forventet at standardene vil ha 
vesentlig innvirkning på konsernregn-
skapet. 

konsernregnskapet er utarbeidet i 
samsvar med international finan cial 
reporting Standard (ifrS). konsern-
regnskapet er utarbeidet basert på 
historisk kost prinsippet. unntaket er 
derivater (valutaterminkontrakter og 
rentesikringsavtaler), omløpsaksjer, 
obli ga sjoner og sertifikater som er 
regnskapsført til virkelig verdi.

oppstilling av totalresultatet og 
egenkapital
Standard for presentasjon av finans-
regnskap krever at inntekts- og kost-
nadsposter som tidligere ble ført direk-
te mot egenkapitalen nå skal presente-
res i oppstillingen av totalresultatet. i 
egenkapitaloppstilling vises transaksjo-

ner med eiere fordelt per egenkapital-
kategori som tidligere.
 
bruk av estimater – avsetninger
utarbeidelse av regnskaper i samsvar 
med ifrS krever bruk av estimater. 
videre krever anvendelse av selska-
pets regnskapsprinsipper at ledelsen 
må utøve skjønn. områder som i høy 
grad inneholder slike skjønnsmessige 
vurderinger eller høy grad av komplek-
sitet, eller områder hvor forutsetninger 
og estimater er vesentlig for konsern-
regnskapet, er restverdier på skip, øko-
nomisk levetid for skip, aktivering og 
avskrivning av periodisert vedlikehold, 
skatt, pensjonsforpliktelser, havarier-
statninger og tap på fordringer.

endringer i regnskapsmessige estima-
ter/avsetninger regnskapsføres i den 
perioden endringene oppstår. hvis end-
ringene også gjelder fremtidige perio-
der fordeles effekten over inneværende 
og fremtidige perioder. en avsetning 
regnskapsføres når konsernet har en 
forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) 
som en følge av en tidligere hendelse, 
det er sannsynlig (mer sannsynlig enn 
ikke) at det vil skje et økonomisk opp-
gjør som følge av denne forpliktelsen 
og beløpets størrelse kan måles pålite-
lig. for øvrig vises det til note 19. 

Konsolideringsprinsipper
konsernregnskapet omfatter morsel-
skapet farstad Shipping aSa og datter-
selskaper hvor farstad Shipping aSa 
direkte eller indirekte eier mer enn 50 
% av aksjene i selskapet eller på annen 
måte er i stand til å utøve faktisk kon-
troll. datterselskapene er presentert i 
note 18. avvikende regnskapsprinsipp 
i datterselskaper blir justert før kon-
solidering, slik at konsernregnskapet 
blir avlagt etter ensartede prinsipper 
for alle konsernselskaper. i konsernets 
regnskap er alle interne transaksjoner 
eliminert. aksjer og andeler i dattersel-
skap er bokført til kostpris og eliminert 
mot egenkapitalen i datterselskapet 
på overtagelses- eller etableringstids-

n Ot e r  t i l  r e g n s K a p e t ( n o k  1  0 0 0 )
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punktet. minoritetsinteresser inngår i 
konsernets egenkapital, men selskapet 
har for tiden ingen minoritetsinteresser. 
oppkjøpsmetoden er brukt ved regn-
skapsføring av oppkjøpte enheter og 
konsernelimineringer. nye selskaper blir 
konsolidert fra det tidspunkt bestem-
mende innflytelse oppnås.
 
Valuta
transaksjoner i utenlandsk valuta om-
regnes til kursen på transaksjonstids-
punktet. pengeposter i utenlandsk va-
luta omregnes til funksjonell valuta ved 
å benytte balansedagens kurs.  ikke-
pengeposter som måles til historisk 
kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omreg-
nes til funksjonell valuta ved å benytte 
valutakursen på transaksjonstidspunk-
tet. valutakursendringer resultatføres 
løpende i regnskapsperioden.

konsernet presenterer sitt regnskap 
i nok. dette er også morselskapets 
funksjonelle valuta og presentasjons-
valuta. resultatregnskapet for dat-
terselskaper med annen funksjonell 
valuta er omregnet til nok til måned-
lige gjennomsnittskurser, mens for ba-
lanseposter er benyttet 31.12 kurser. 
det er annen funksjonell valuta enn 
nok for de datterselskaper som ope-
rerer i Storbritannia (gbp), brasil (brl), 
australia (aud) og Singapore (uSd).

omregningsdifferanser knyttet til va-
luta vedrørende de utenlandske dat-
terselskaper er ført mot andre inntekter 
og kostnader i oppstillingen av totalre-
sultatet. ved avhendelse av investerin-
ger i utenlandske datterselskaper, blir 
akkumulerte omregningsdifferanser 
knyttet til datterselskapet resultatført.

Investering i felles kontrollert 
virksomhet 
felleskontrollert virksomhet er virk-
somhet som konsernet har felles kon-
troll over gjennom en kontraktsfestet 
avtale mellom partene. et felleskontrol-
lert selskap innebærer etablering av en 
egen enhet hvor hver av partene har 
sin eierandel og hvor det ellers er felles 
kontroll.

farstad Shipping aSa sin andel i brasil 
offshore Service (boS) (50 %) og 
atlantic marine overseas Corporation 
(amoC) (50 %) er ført etter prinsippene 
om proporsjonal konsolidering (brutto-
metoden). dette innebærer at farstads 
andeler i selskapenes eiendeler, gjeld 
og resultatelementer er tatt med i 

farstad Shippings regnskap under 
de respektive poster. balanseposter 
og resultatposter direkte mellom sel-
skapene og farstad Shipping er elimi-
nert i forhold til den eierandel farstad 
Shipping har i selskapene.

Segment
Segment rapporteres på samme 
måte som ved intern rapportering til 
selskapets øverste beslutningstaker. 
konsernledelsen er definert som sel-
skapets øverste beslutningstaker og 
er ansvarlig for allokering av ressurser 
til og vurdering av inntjening i de ulike 
segmentene.  driftssegment består 
av hovedvirksomhetsområdene anker-
håndteringsskiptjenester (ahtS), sub-
sea tjenester (SubSea) og plattform 
supplyskiptjenester (pSv). mindre an-
nen virksomhet er lagt i eget segment. 
felleskostnader er fordelt i forhold 
til segmentets relative skipsandel. 
geografisk rapportering er basert på 
skipenes lokalisering gjennom året. 
finansiell informasjon vedrørende seg-
menter og geografisk fordeling er pre-
sentert i note 3.

Inntekts- og kostnadsførings 
prinsipper 
konsernets skip utleies i all vesentlig-
het på tidscerteparti. Selskapet har 
vurdert ”ifriC- tolkning 4 fastsettelse 
av hvorvidt en avtale inneholder en lei-
eavtale” og kommet frem til at tidscer-
tepartiene (tC) representerer utleie av 
eiendel og dermed faller inn under iaS 
17 leieavtaler. tC-avtalene inneholder 
godtgjørelse for bl.a. utleie av mann-
skap. leieinntekter for utleie av skip 
regnskapsføres som operasjonelle lei-
eavtaler og resultatføres lineært over 
leieperioden. leieperioden starter fra 
det tidspunkt skipet stilles til disposi-
sjon for leietaker og opphører ved avtalt 
tilbakelevering. utleie av mannskap og 
vederlag for dekning av skipets øvrige 
driftsutgifter inntektsføres lineært over 
avtaleperioden. ifriC-4 medfører in-
gen endringer i inntektsføringsprinsip-
pet. inntekter og kostnader knyttet til 
tidscerteparti periodiseres ut fra det 
antall dager kontrakten varer før og et-
ter regnskapsperiodens slutt. inntekter 
fra salg av skip resultatføres når over-
levering til ny eier har funnet sted. 
renteinntekter inntektsføres etter 
hvert som de opptjenes. morselskapets 
driftsinntekter består av disponentho-
norarer fra selskaper i konsernet og 
inntektsføres fortløpende i følge avta-
ler mellom selskapene.

Kontanter og kontantekvivalenter
kontanter inkluderer kontanter i kasse 
og bankbeholdning. kontant ekvi va len-
ter er kortsiktig likvide investeringer 
som omgående kan konverteres til kon-
tanter med et kjent beløp, og med mak-
simal løpetid på 3 måneder.

Salg av skip
gevinst ved salg av skip føres på egen 
linje for gevinst/tap ved salg av an-
leggsmidler og inngår i sumlinje for 
driftsinntekter og gevinst ved salg, da 
salg av skip ansees å være en del av 
selskapets ordinære virksomhet.

offentlig tilskudd
offentlige tilskudd regnskapsføres når 
det foreligger rimelig sikkerhet for at 
selskapet vil oppfylle vilkårene knyt-
tet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli 
mottatt. offentlige tilskudd blir regn-
skapsført som fradrag i den kostnad 
eller investering tilskuddet er ment å 
dekke. 

goodwill
goodwill er forskjellen mellom anskaf-
felseskost ved kjøp av virksomhet og 
virkelig verdi av konsernets andel av 
netto identifiserbare eiendeler i virk-
somheten på oppkjøps-tidspunktet. 
goodwill avskrives ikke, men testes 
årlig for verdifall og balanseføres til an-
skaffelseskost med fradrag eventuelle 
nedskrivninger. 

ved vurdering av behov for nedskriv-
ning av goodwill blir goodwill på opp-
kjøpstidspunktet allokert til den aktu-
elle kontantgenererende enhet som har 
fordeler av oppkjøpet. 

Skip, avskrivninger og andre 
driftsmidler
Skip er inkludert i konsernbalansen 
til kostpris med fradrag for årets og 
tidligere års ordinære avskrivninger. 
Skipene avskrives tilsvarende 50 % av 
byggepris over en definert brukstid på 
20 år hensyntatt en antatt markeds-
verdi (restverdi) på skipene ved utløpet 
av brukstiden. disse restverdiene er ba-
sert på et beste estimat på hva vi tror 
skipene kan selges for om de var 20 
år gamle. for skip i flåten som er eldre 
enn 20 år gjøres det en ny vurdering av 
brukstiden og den har vært basert på 
en antatt levetid på 30 år. bokført verdi 
avskrives med 10 % pr. år, men alltid 
vurdert mot antatt restverdi. Skipene 
blir dekomponert i båt og periodisk ved-
likehold. 
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avskrivning for andre driftsmidler be-
regnes lineært over estimert brukstid. 

Nedskrivning driftsmidler
bokført verdi av varige driftsmidler blir 
vurdert for verdifall når hendelser el-
ler endring i omstendigheter indikerer 
at bokført verdi ikke kan gjenvinnes. 
dersom slike indikasjoner avdekkes og 
bokført verdi overstiger gjenvinnbart 
beløp, nedskrives eiendelen til det gjen-
vinnbare beløpet, som for varige drifts-
midler er det høyeste av netto salgs-
pris og bruksverdi. Som tilnærming til 
netto salgspris benyttes innhentede 
verdianslag fra tre uavhengige norske 
skipsmeglere. meglernes verdianslag 
forutsetter at skipene er uten befrakt-
ningsavtaler og umiddelbart tilgjengelig 
for salg i markedet.

Vedlikeholdskostnader
ordinære reparasjoner og vedlikehold 
resultatføres i den perioden de utfø-
res. kostnader ved dokkinger, periodisk 
vedlikehold og større modifiseringer av 
skipene balanseføres og 
kostnadsføres lineært over perioden 
frem til neste periodiske vedlikehold/
dokking, normalt hver 30. måned. 
kostnadsføringen skjer via avskrivnin-
ger. ved levering av nybygg balansefø-
res en andel av kostpris som periodisk 
vedlikehold. ved salg av skip kostnads-
føres skipets aktiverte vedlikeholds-
kostnader direkte som reduksjon av 
salgsgevinsten.

Kontrakter nybygg
betalte verkstedsterminer for ny-
bygg føres som anleggsmidler etter 
hvert som betalingene finner sted. 
investeringer vedrørende skipet som 
ikke inngår i byggekontrakten, inspek-
sjonskostnader og eventuelt andre 
relaterte kostnader i byggeperioden, 
aktiveres. Skip under bygging blir ikke 
avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt 
i bruk. alle skip for levering neste år har 
lånetilsagn. verkstedsterminene, in-
speksjonskostadene og en mindre del 
av byggekontrakten er finansiert med 
egne midler. låneutgifter knyttet til 
kvalifiserende eiendeler kan ikke lenger 
kostnadsføres, men skal balanseføres 
sammen med eiendelen. Selskapet har 
ikke hatt slike låneutgifter.

pensjonskostnader og 
pensjonsforpliktelser
Selskapene i konsernet har ulike pen-
sjonsordninger. konsernet har både 
ytelsesplaner og innskuddsplaner. 

Ytelsesplan
Selskapets ytelsesplan er en pensjons-
ordning som definerer en pensjons-
utbetaling som en ansatt vil motta 
ved pensjonering, og som er finansi-
ert gjennom innbetalinger til forsi-
kringsselskaper eller pensjonskasser. 
pensjonsutbetalingen er normalt av-
hengig av faktorer som alder, antall år 
i selskapet og lønn. den balanseførte 
forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner 
er nåverdien av de definerte ytelsene 
på balansedatoen minus virkelig verdi 
av pensjonsmidlene, justert for ikke 
resultatførte estimatavvik og ikke re-
sultatførte kostnader knyttet til tid-
ligere perioders pensjonsopptjening. 
pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av 
flere uavhengige aktuarer ved bruk av 
en lineær opptjeningsmetode. 

estimatavvik som skyldes ny informa-
sjon eller endringer i de aktuarmessige 
forutsetningene utover det største av 
10 % av verdien av pensjonsmidlene 
eller 10 % av pensjonsforpliktelsene, 
blir ført i resultatregnskapet over en pe-
riode som tilsvarer arbeidstakernes for-
ventede gjennomsnittlige resterende 
ansettelsesperiode. 

de beregnede pensjonsmidler eller 
forpliktelser er ført opp som langsik-
tig fordring og gjeld i balansen ved en 
bruttoføring. årets endring i netto pen-
sjonsforpliktelse føres som pensjons-
kostnad i regnskapet. det avsettes ar-
beidsgiveravgift på de norske pensjons-
forpliktelsene.

innskuddsplan
Selskapets innskuddsplan er en pen-
sjonsordning hvor konsernet betaler 
faste bidrag til en separat juridisk en-
het. ved innskuddsplaner betaler kon-
sernet innskudd til offentlig eller privat 
administrerte forsikringsplaner for pen-
sjon på obligatorisk, avtalemessig eller 
frivillig basis. konsernet har ingen ytter-
ligere betalingsforpliktelser etter at inn-
skuddene er blitt betalt. innbetalingene 
blir fortløpende kostnadsført hensyn-
tatt tidsmessig periodisering. 

avtalefestet pensjon (aFp)
Selskapet deltar i lo/nho-ordningen 
som innebærer at alle kontoransatte 
i norge kan velge å gå av med førtids-
pensjon fra og med 62 år. denne ord-
ningen ble i februar 2010 vedtatt av-
viklet og det var kun mulig å gå av med 
førtidspensjon etter den gamle ordnin-
gen fram til 31.12.2010. gevinsten 

ved avviklingen av ordningen er regn-
skapsført i 2010, og presentert som en 
reduksjon av administrasjonskostnader. 
ved avviklingen av den gamle afp-
ordningen viste det seg å være en bety-
delig underdekning i ordningen. denne 
underdekningen må medlemsbedrif-
tene dekke opp gjennom fortsatt inn-
betaling av premier for de kommende 
fem årene. Selskapets andel av denne 
underdekningen er estimert og avsatt 
for i regnskapet. Selskapet har ingen 
aktive afp pensjonister i den gamle 
ordningen. 

til erstatning for den gamle afp-
ordningen er det etablert en ny afp-
ordning. den nye afp-ordningen er, i 
motsetning til den gamle, ikke en før-
tidspensjonsordning, men en ordning 
som gir et livslangt tillegg på den ordi-
nære pensjonen. de ansatte kan velge 
å ta ut den nye afp-ordningen fra og 
med fylte 62 år, også ved siden av å stå 
i jobb, og den gir ytterligere opptjening 
ved arbeid fram til 67 år. den nye afp-
ordningen er en ytelsesbasert flerfo-
retakspensjonsordning, og finansieres 
gjennom premier som fastsettes som 
en prosent av lønn. foreløpig forelig-
ger ingen pålitelig måling og allokering 
av forpliktelse og midler i ordningen. 
regnskapsmessig blir ordningen be-
handlet som en innskuddsbasert pen-
sjonsordning hvor premiebetalinger 
kostnadsføres løpende, og ingen avset-
ninger foretas i regnskapet. det betales 
ikke premie i den nye ordningen før i 
2011.

for øvrig vises til note 24.

Finansielle instrumenter
konsernet klassifiserer finansielle ei-
endeler i følgende kategorier: til vir-
kelig verdi over resultatet, sikring og 
utlån. finansielle forpliktelser er klas-
sifisert i følgende kategorier: til virke-
lig verdi over resultat, sikring og finan-
sielle forpliktelser til amortisert kost. 
klassifiseringen avhenger av hensikten 
med eiendelen eller forpliktelsen.

finansielle eiendeler vurdert til amor-
tisert kost nedskrives når det ut fra 
objektive bevis er sannsynlig at instru-
mentets kontantstrømmer har blitt på-
virket i negativ retning av en eller flere 
begivenheter som har inntrådt etter 
førstegangs regnskapsføring av instru-
mentet. nedskrivningsbeløpet resultat-
føres.
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sikringsbokføring
Selskapet anvender i noen grad sik-
ringsbokføring i regnskapet. Sikrings-
bokføring anvendes når lengre kontrak-
ter i utenlandsk valuta sikres i hele kon-
traktsperioden. Sikringsbokføring an-
vendes også når rentebytteavtaler be-
nyttes til å sikre renten på pantegjeld. 
begge typer sikring representerer kon-
tantstrømsikring. Sikringsinstrumenter 
som vurderes å være en effektiv sikring 
balanseføres til virkelig verdi, og endrin-
gen i virkelig verdi føres mot andre inn-
tekter og kostnader i oppstillingen av 
totalresultatet. beløp som er ført mot 
andre inntekter og kostnader i oppstil-
lingen av totalresultatet resultatføres 
i den perioden den sikrede transaksjo-
nen påvirker resultatregnskapet.

ved inngåelse av sikringstransaksjonen 
dokumenteres sammenhengen mellom 
sikringsinstrumentene og sikringsob-
jektene, formålet med risikostyringen 
og strategien bak de forskjellige sik-
ringstransaksjonene. for øvrig vises til 
note 8 og 9.

gjeld og egenkapital
finansielle instrumenter er klassi-
fisert som gjeld eller egenkapital i 
overensstemmelse med den underlig-
gende økonomiske realiteten. renter, 
utbytte, gevinst og tap relatert til et 
finansielt instrument klassifisert som 
gjeld, vil bli presentert som kostnad 
eller inntekt. utdelinger til inneha-
vere av finansielle instrumenter som 
er klassifisert som egenkapital vil bli 
regnskapsført mot andre inntekter og 
kostnader i oppstillingen av totalresul-
tatet. omregningsdifferanser oppstår 
i forbindelse med valutaforskjeller ved 
konsolidering av utenlandske enhe-
ter. valutaforskjeller på pengeposter 
(gjeld eller fordring) som i realiteten er 
en del av et selskaps nettoinvestering 
i en utenlandsk enhet inngår også som 
omregnings-differanser.

Skatter
konsernets virksomhet er strukturert i 
henhold til reglene for rederibeskatning 
i norge, Singapore og Storbritannia. 
morselskapet farstad Shipping er ikke 
innenfor ordningen. det norske Storting 
vedtok i desember 2007 en ny rede-
riskatteordning med regnskapsmes-
sig virkning fra og med regnskapsåret 
2007. denne nye ordningen medfører 
ingen overskudds-beskatning eller 
skatt på utbytte fra selskaper innenfor 

ordningen. netto finans, hensyntatt en-
kelte særregler, beskattes fortsatt fort-
løpende med 28 %.

overgangsreglene fra gammel til ny 
ordning var utformet slik at akkumu-
lert skattefritt resultat ved inntredelse 
i ordningen kommer til beskatning. 
Skatteforpliktelsens nominelle beløp 
ble i sin helhet ført som skattekostnad 
i 2007. 2/3 deler av skatten var be-
talbar med 10 like store terminbeløp 
over 10 år. en høyesterettsdom av 
12. februar 2010 ga imidlertid rede-
rinæringen medhold i at overgangsre-
glene fra 2007 var grunnlovsstridig. 
Skatteavsetningen ble derfor reversert 
med virkning for regnskapsåret 2009.

i henhold til overgangsreglene kunne 
en tredjedel av skatten frafalles der-
som tilsvarende beløp ble investert i 
miljøtiltak etter nærmere angitte re-
gler. miljøfondsordningen ble besluttet 
avviklet. avviklingen skal dog ikke få 
betydning for kostnader som alt er ført 
til fradrag i fondet per 26. mars 2010. 
eventuell gjenværende saldo skal over-
føres til oppgjørskonto i basisordningen. 

ny ordning
Som en konsekvens av høyesteretts-
dommen lanserte regjeringen i en 
pressemelding 26. mars 2010 en 
overgangsløsning hvor rederiene kunne 
velge enten å bli stående i en såkalt 
”basisordning” eller å velge en oppgjørs-
ordning. 

basisordningen innebærer at selskaper 
som har gjenværende ubeskattet kapi-
tal fra tidligere ordning må føre denne 
på en oppgjørskonto, sammen med 
eventuell gjenværende saldo fra miljø-
fondet. det er innført en rekkefølgere-
gel slik at utdelinger fra selskapet skal 
anses å komme fra denne oppgjørs-
kontoen først, slik at ubeskattet kapital 
kommer til beskatning, og vil redusere 
oppgjørskontoen inntil denne kan set-
tes til null. latent skatt i basisordningen 
følger reglene i iaS 12.52a om uttaks-
skatt. det følger av denne bestem-
melsen at utbytte skattlegges med en 
annen sats (28 %) enn tilbakeholdte 
resultat (0 %). utsatt skatt skal bereg-
nes med den satsen som gjelder for til-
bakeholdte resultat. uttaksskatten skal 
først avsettes for i regnskapet når det 
er etablert en utbytteforpliktelse, som 
normalt er når general-forsamlingens 
vedtak er fattet.

Selskap som velger oppgjørsordnin-
gen får etablert ny oppgjørskonto 
tilsvarende den som ble fastsatt per 
1. januar 2007. den tredjedelen av 
de latente skatteskyldnadene som 
er knyttet til miljøfondsordningen 
blir da ettergitt med endelig virkning. 
oppgjørsordningen fører til at de totale, 
ikke skattlagte inntektene i selskapet 
per 1. januar 2007, basert på regn-
skapsmessige verdier, blir skattlagt 
med en nominell sats på ca 6,7 pro-
sent. inntektsføring skal skje med like 
deler for årene 2010, 2011 og 2012. 
Skattegjeld som forfaller innen 12 
måneder er klassifisert som kortsiktig 
gjeld, mens skattegjeld som forfaller 
etter 12 måneder er klassifisert som 
langsiktig gjeld til nominell verdi.

for å komme inn under oppgjørsord-
ningen, må det enkelte selskap erklære 
bindende tilslutning til denne i forbin-
delse med levering av selvangivelsen 
for 2010.

Utsatt skatt/skattekostnad
konsernet har skatteøkende midlerti-
dige forskjeller som er ført i regnskapet 
som en utsatt skatt. utsatt skattefor-
del er regnskapsført når det er sann-
synlig at selskapet vil ha tilstrekkelige 
skattemessige overskudd i senere pe-
rioder til å nyttiggjøre skattefordelen. 
utsatt skatt og utsatt skattefordel 
føres opp til nominell verdi og er klas-
sifisert som finansielt anleggsmiddel 
(langsiktig forpliktelse) i balansen. 

Skattekostnaden eller inntekten i resul-
tatregnskapet består hovedsakelig av, 
periodens betalbare skatter, betalbare 
skatter på brutto fraktinntekter i uten-
landske farvann (withholding tax), og end-
ring i utsatt skatt. tonnasjeskatt innenfor 
ordningen klassifiseres som driftskost-
nad og er på grunn av størrelsen på 
farstad Shipping sine skip ubetydelig. 

utsatt skatt regnskapsføres mot andre 
inntekter og kostnader i oppstillingen 
av totalresultatet i den grad den relate-
rer seg til poster regnskapsført direkte 
mot andre inntekter og kostnader i opp-
stillingen av totalresultatet.
for øvrig vises det til note 11.

Resultat pr. aksje
beregning av resultat pr. aksje er basert 
på majoritetens andel av resultatet ved 
bruk av tidsveiet gjennomsnittlig antall 
utestående aksjer gjennom året.
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utbytte/utdelinger fra investering i 
verdipapirer
mottatt utbytte eller utdelinger fra in-
vestering i verdipapirer innregnes når 
selskapet får en ubetinget rett til å 
motta utbetaling (normalt vedtakstids-
punktet).

Kontantstrømoppstilling
ved presentasjon av kontantstrøm-
oppstillingen benytter selskapet den 
indirekte modellen. inkludert i oppstil-
lingens linje for kontanter og kontant-
ekvivalenter er bankinnskudd og penge-
markedsfond. 

operasjonelle leieavtaler
leieavtaler hvor det vesentligste av risi-
ko og avkastning som er forbundet med 
eierskap av eiendelen er på kontrakts-
motparten, klassifiseres som operasjo-
nelle leieavtaler. leiebetalinger er klas-
sifisert som en driftskostnad og resul-
tatføres over kontraktsperioden.

betingede forpliktelser og eiendeler
betingede forpliktelser er ikke regn-
skapsført i årsregnskapet. det er opp-
lyst om vesentlige betingede forpliktel-
ser med unntak av betingede forpliktel-
ser hvor sannsynligheten for forpliktel-
sen er svært usannsynlig.

en betinget eiendel er ikke regnskaps-
ført i årsregnskapet, men opplyst 
om dersom det foreligger en viss 
sannsynlig het for at en fordel vil tilflyte 
konsernet.
 
hendelser etter balansedagen
ny informasjon etter balansedagen 
om selskapets finansielle stilling på 
balansedagen er hensyntatt i årsregn-
skapet. hendelser etter balansedagen 
som ikke påvirker selskapets finansielle 
stilling på balansedagen, men som vil 
påvirke selskapets finansielle stilling i 
fremtiden er opplyst om dersom dette 
er vesentlig.   

note 2 – omregning av utenlandSk valuta

valutakurser benyttet i 
 regnskapet:

valutakurs 
1.1.2010

gjennomsnittlig  
valutakurs 2010

valutakurs 
31.12.2010

USD - Amerikansk dollar 5,7767 6,0730 5,8564

GBP - Bristisk pund 9,3170 9,3573 9,0680

AUD - Australsk dollar 5,1917 5,5759 5,9606

BRL - Brasiliansk real 3,3200 3,4554 3,5148

EUR - Europeisk euro 8,3150 8,0044 7,8125

utenlandske datterselskaper blir om-
regnet ved at det for balansen er be-
nyttet kurs pr. 31.12., mens det for 
resultatregnskapet er benyttet måned-
lige  gjennomsnittskurser. omregnings-
differansen knyttet til disse selskaper 
ble en agio på nok 20 842 (disagio 
på nok 1 949 i 2009).

note 3 – Segment informaSjon

driftSSegment:
konsernets aktiviteter er delt inn 
driftssegmenter etter type tjenester,  
plattform supplyskipstjenester (pSv), 
ankerhåndteringstjenester (ahtS) og 
subseatjenester (SubSea).

geografiSk  rapportering:
konsernets aktiviteter er i hoved-
sak fordelt geografisk på følgende 
sek torer: nordvest europa, brasil, 
australia/asia og andre sektorer. i an-
dre sektorer inngår bl.a. vest-afrika og 
mexico.

nedenfor er gitt en detaljert regnskaps-
messig oversikt for de enkelte seg-

ment. regnskapstall for de største geo-
grafiske områdene er også vist under 
beskrivelsen av de enkelte markeder på 
sidene 40 til 51.

inntekter og kostnader allokeres til 
det område hvor skipet har operert. 
fordeling av kostnader, inntekter og 
balanseverdier på de ulike sektorer 
vil være beheftet med en viss grad av 
skjønn og vil heller ikke være et godt 
nok grunnlag for en fullstendig lønn-
somhetsvurdering av det enkelte områ-
det. andre faktorer som må tas hensyn 
til, er markedenes ulike behov og krav 
til tonnasje, skipenes ulike økonomiske 
levetid i de ulike markeder, alder på ton-

nasjen, investeringstidspunkt, langsik-
tighet i kontraktsdekningen, driftsrisiko, 
skatteregler, behov for bruk av lokal 
samarbeidspartner og ulik administra-
tiv/markedsmessig oppfølging av de 
enkelte skip. 

inntekter er kun fra eksterne kunder. 
det er ingen interne transaksjoner mel-
lom virksomhetsområdene. det er ikke 
avviklet virksomhet i perioden. 

i 2010 ble det omsatt for nok 844,3 
mill. (nok 620,9 mill. i 2009) til selska-
pets største kunde, petrobras i brasil. 
dette utgjør ca. 25,1 % (19,1 % i 
2009) av totale driftsinntekter.
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driftSSegment pSv ahtS

2010 2009 2010 2009

Fraktinntekter og andre inntekter 1 030 037 936 352 2 142 462 2 085 159

Driftskostnader 685 149 569 153 1 181 379 856 524

Driftsresultat I (EBITDA) 344 888 367 199 961 083 1 228 635

Avskrivninger 154 478 146 474 318 938 254 772

Driftsresultat II (EBIT) 190 410 220 725 642 145 973 863

Ikke allokerte inntekter (gevinst v/salg skip) -  -  -  -  

Netto finanskostnad/(inntekt) -  -  -  -  

Skattekostnad/(inntekt) -  -  -  -  

Årsresultat -  -  -  -  

driftSSegment pSv ahtS

2010 2009 2010 2009

Bokført verdi skip m.v. pr 31.12. 3 067 467 2 907 197 7 131 936 5 819 621

Ikke allokerte eiendeler - - - -

Sum eiendeler 3 067 467 2 907 197 7 131 936 5 819 621

Gjeld skip pr 31.12. 1 735 151 1 674 983 4 170 925 3 394 007

Ikke allokert gjeld -  -  -  -  

Sum gjeld 1 735 151 1 674 983 4 170 925 3 394 007

Investeringer i anleggsmidler 400 438 633 063 1 347 562 1 353 480

Avskrivninger 154 478 146 474 318 938 254 772

forts. neste side

driftSSegment SubSea annet konsolidert

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Fraktinntekter og andre inntekter 180 808 215 600 3 802 20 468 3 357 109 3 257 579

Driftskostnader 76 125 95 742 - - 1 942 653 1 521 419

Driftsresultat I (EBITDA) 104 683 119 858 3 802 20 468 1 414 456 1 736 160

Avskrivninger 37 149 48 137 5 672 5 526 516 237 454 909

Driftsresultat II (EBIT) 67 534 71 721  (1 870) 14 942 898 219 1 281 251

Ikke allokerte inntekter 
 (gevinst v/salg skip) -  -  -  -  1 114 - 

Netto finanskostnad/(inntekt) -  -  -  -   377 376 (142 439)

Skattekostnad/(inntekt) -  -  -  -   90 191 (507 813)

Årsresultat -  -  -  -  431 766 1 931 503
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geografiSk rapportering nordvest europa brasil

2010 2009 2010 2009

Fraktinntekter og andre inntekter 845 176 812 708 849 586 786 181

Driftskostnader 596 949 460 871 453 417 333 014

Driftsresultat I (EBITDA) 248 227 351 837 396 169 453 167

Avskrivninger 190 658 160 829 121 714 107 746

Driftsresultat II (EBIT) 57 569 191 008 274 455 345 421

Ikke allokerte inntekter (gevinst v/salg skip) -  -  -  -  

Investeringer i anleggsmidler 1 591 796 2 595 983 65 764 62 720

Bokført verdi skip m.v pr 31.12.*) 5 548 906 4 626 743 2 499 458 2 164 365

geografiSk rapportering australia/asia andre sektorer konsolidert

2010 2009 2010 2009

Fraktinntekter og andre inntekter 1 621 231 1 548 889 41 116 109 801 3 357 109 3 257 579

Driftskostnader 870 780 687 410 21 507 40 124 1 942 653 1 521 419

Driftsresultat I (EBITDA) 750 451 861 479 19 609 69 677 1 414 456 1 736 160

Avskrivninger 191 033 171 328 12 832 15 006 516 237 454 909

Driftsresultat II (EBIT) 559 418 690 151 6 777 54 671 898 219 1 281 251

Ikke allokerte inntekter (gevinst v/salg skip) -  -  -  1 114  -

Investeringer i anleggsmidler 99 124 250 990 104 605 58 318 1 861 289 2 968 011

Bokført verdi skip m.v pr 31.12.*) 3 279 641 3 261 108 139 548 185 496 11 467 552 10 237 712

driftSSegment SubSea annet konsolidert

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Bokført verdi skip m.v. pr 31.12. 1 128 602 1 439 092 139 548 71 802 11 467 552 10 237 712

Ikke allokerte eiendeler - - 3 102 996 2 780 010 3 102 996 2 780 010

Sum eiendeler 1 128 602 1 439 092 3 242 543 2 851 812 14 570 548 13 017 722

Gjeld skip pr 31.12. 702 421 893 085 -  -  6 608 497 5 962 074

Ikke allokert gjeld -  -  1 379 683 803 753 1 379 683 803 753

Sum gjeld 702 421 893 085 1 379 683 803 753 7 988 180 6 765 827

Investeringer i anleggsmidler 8 684 925 264 104 605 56 204 1 861 289 2 968 011

Avskrivninger 37 149 48 137 5 672 5 526 516 237 454 909

*) Skipenes bokførte verdier inkluderer avsetning til periodisk vedlikehold i balansen og er fordelt på geografisk sektor i forhold  
til hvor  skipet befant seg ved årsskiftene  2009/2010 og 2010/2011.

note 3 – Segment informaSjon, fortS.
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note 4 – gevinSt ved Salg av anleggSmidler

Salg av anleggSmidler 2010   

Skip netto salgspris bokført verdi gevinst 2010

Far Viscount  3 385 2 271 1 114

Sum salgsgevinst konsern 3 385 2 271 1 114

Salg av anleggSmidler 2009

Skip netto salgspris bokført verdi gevinst 2009

Ingen salg av skip i 2009  -  -  -  

Sum salgsgevinst konsern 0  0 0  

note 5 – lønnSkoStnader, antall anSatte

note 6 – offentlige tilSkudd

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

45 160 54 583 Lønninger  (Note 27) 919 704 737 455

7 771 9 697 Arbeidsgiveravgift 110 306 108 349

14 036 12 105 Pensjonskostnader  (Note 24) 108 810 85 850

2 647 5 619 Andre ytelser 164 310 111 902

69 614 82 004 Lønnskostnader 1 303 130 1 043 556

lønnskostnader for konsernet fordeler seg med nok 1 163 338 (nok 926 877) til mannskaper på skipene og nok 139 791  
(nok 116 677) til administrasjon. gjennomsnittlig antall årsverk i administrasjonen i ålesund, aberdeen, macaé, rio, Singapore 
og melbourne var 186 (154) og antall seilende på skipene i 2010 var 1 711 (1 571).

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

-  -  Nettolønnsordning innført for NOR-skip 52 669 48 850

Refusjonsordning for vikar-og praksis-

-  -  plasser for sjøfolk under utdanning 658 338

0 0 Offentlige tilskudd til reduksjon av mannskapskostnader 53 327 49 188
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note 7 – finanSpoSter

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

Finansinntekter

 12 146  14 099 Renteinntekter bank og plasseringer  56 642  47 337 

 1 251 851  318 349 Mottatt aksjeutbytte/utbytte grunnfondsbevis  2 021  2 071 

 30 607  13 562 Renteinntekter datterselskaper  -  - 

 11 305  7 687 Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler  7 688  14 959 

 1 533  5 040 Andre finansinntekter  8 232  13 876 

 1 307 443  358 737 Sum finansinntekter  74 582  78 243 

 4 166  7 225 Agio realisert  238 537  164 331 

 4 166  7 225 Sum agio realisert  238 537  164 331 

 -  7 856 Agio ikke realisert  34 485  349 506 

 -  7 856 Sum agio ikke realisert  34 485  349 506 

Finanskostnader

 -  - Pantegjeldsrenter  (369 849)  (278 484)

 (13 880)  (18 696) Andre rentekostnader  (6 897)  (11 863)

 (3 448)  (1 377) Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler  (2 049)  (3 448)

 (2 697)  (1 257) Andre finanskostnader  (16 360)  (10 358)

 (20 025)  (21 330) Sum finanskostnader  (395 155)  (304 153)

 (9 141)  (16 166) Disagio realisert  (130 016)  (145 488)

 (9 141)  (16 166) Sum disagio realisert  (130 016)  (145 488)

 (9 148)  - Disagio ikke realisert  (199 809)  - 

 (9 148)  - Sum disagio ikke realisert  (199 809)  - 

 1 273 295  336 322 Resultat av finansposter  (377 376)  142 439 
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note 8 – finanSiell riSiko, finanSielle inStrumenter

gjennom sin ordinære drift utsettes 
konsernet for finansiell markedsrisiko 
knyttet til svingninger i valutakurser, 
rentesatser og fraktrater. for å redu-
sere og kontrollere risiki vurderes disse 
fortløpende, og det benyttes finansi-
elle derivater for å redusere risikoen der 
dette er hensiktsmessig.

konsernets kapital styres blant annet 
etter måltallet verdijustert egenkapital. 
merverdi på skip tillegges egenkapi-
tal og totalkapital. målsetningen er at 
dette nøkkeltallet skal være over 50 %. 

2010 2009

Verdijustert EK 56,2% 59,0%

RENtERISIKo 
konsernet har langsiktig gjeld som be-
skrevet i note 9. deler av gjelden har 
flytende rente som innebærer at kon-
sernet er påvirket av endringer i rente-
nivået. 

for å redusere renterisikoen benytter 
konsernet fastrentelån og rentederiva-
ter, og ca. 60 - 80% av låneporteføljen 
har vært rentesikret de senere år. 

pr. 31.12.10 var 34 % av konsernets 
totale langsiktige gjeld fastrentelån. 
hvis rentederivater inkluderes har 68 
% av konsernets gjeld fast rente. 

totalt hadde konsernets rentesikrings-
avtaler en virkelig verdi på nok -52,6 
mill. pr. 31.12.10 (nok -29,5 mill. i 
2009). av dette hadde rentesikrings-
avtaler hvor sikringsbokføring benyttes 
en virkelig verdi på nok -43,7 mill.

Sikringsbokføring anvendes der konser-

net har tilhørende gjeld i samme valuta 
som rentederivatet innenfor samme 
juridiske enhet i konsernet. endring i vir-
kelig verdi føres da mot andre inntekter 
og kostnader innregnet mot egenkapi-
talen. i tilfeller hvor det ikke finnes gjeld 
i tilsvarende valuta som rentederivatet 
innenfor den samme juridiske enheten 

benyttes ikke sikringsbokføring og end-
ring i virkelig verdi føres over resultatet. 

rentesikringene har økt finanskost-
nadene med nok 44,4 mill. i 2010 
sammenlignet med flytende rente. 
tilsvarende tall for 2009 var en kost-
nadsøkning på nok 12,6 mill.

Sensitiviteten knyttet til renterisiko kan oppsummeres som følger:
(endring i markedsrente, alle andre variabler holdt konstant)

2010 2009

Økning/reduksjon i basispkt: +/- 100 +/- 100

Effekt på resultat før skatt: +/- 4 mill. +/- 19  mill.

Sammendrag av rentederivater ved inngangen til 2011 
(renteswaper fra flytende til fast rente):

valuta: beløp: rente:
vektet gjennomsnittlig  
gjenværende løpetid:

NOK 1 163 mill. 1,48 % - 5,04 % 2,3 år

USD 109,8 mill. 2,32 % - 3,74 % 3,3 år

GBP 51,2 mill. 3,30% 6,2 år

LIKVIDItEtSRISIKo
konsernets strategi er å ha tilstrekkelig 
kontanter og kontantekvivalenter til å 
kunne sikre løpende drift, fremtidig vekst 
og betaling av utbytte. konsernet har 

pr. 31.12.10 fire skip under bygging, og 
planlagt levering av skipene er i perioden 
juni 2012 til februar 2013. to av skipene 
har opsjon på såkalt Cirr finansiering 

fra eksportfinans.
i tabellen nedenfor vises en forfalls-
oversikt for konsernets finansielle for-
pliktelser:

det er forutsatt opptak av ny gjeld på 
totalt nok 964,9 mill. til finansiering av 

skip under bygging. Selskapets balanse 
og fremtidige inntekter forventes å 

være tilstrekkelig til å møte de finansi-
elle forpliktelsene.

pr. 31.12.10 mindre enn 3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år over 5 år totalt

Nedbetaling eksist.rentebærende gjeld 220 656 784 975 4 337 489 1 935 918 7 279 038

Nedbetaling ny gjeld - - 193 733 771 154 964 887

Skattegjeld 885 45 602 9 515 - 56 002

Leverandørgjeld 231 161 - - - 231 161

Annen gjeld 59 405 178 213 - - 237 618

Renter langsiktig gjeld 49 949 308 850 1 102 299 476 407 1 937 505

SUM 562 056 1 317 640 5 643 036 3 183 479 10 706 211
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Føringer av andre inntekter og kostnader mot oppstilling av totalresultatet:

det har vært følgende endringer knyttet til kontantstrømsikringer gjennom året (rente- og valutasikring):

2010 2009

Virkelig verdi av kontantstrømsikringer IB 14 723 (69 714)

Bokført fraktinntekt 23 531 (408)

Rentekostnad (44 402) (12 591)

Nye kontantstrømsikringer 46 053 63 966

Verdiendring gjenværende kontantstrømsikringer (35 191) 33 470

Virkelig verdi av kontantstrømsikringer UB 4 714 14 723

når terminkontrakter og valutaopsjoner 
benyttes til å sikre forventede over-
skudd i de ulike valutaer basert på for-
ventninger om inntekter og kostnader 
benyttes ikke sikringsbokføring, og end-
ring i virkelig verdi føres over resultatet.

VALutARISIKo
konsernet er i stor grad utsatt for valu-
tarisiko da ca. 90 % av inntektene er i 
utenlandsk valuta. 

valutarisiko blir beregnet for hver ak-
tuell valuta, der man tar hensyn til ei-
endeler og gjeld og svært sannsynlige 
transaksjoner i den aktuelle valutaen. 
konsernet inngår terminkontrakter og 

opsjonsavtaler for å redusere valutari-
sikoen i kontantstrømmer i utenlandsk 
valuta.

ved lengre certepartier i valuta har kon-
sernet tidvis inngått terminkontrakter 
på salg av inntektene i hele certeparti-
ets løpetid. effekten av denne sikringen 
regnskapsføres sammen med inntek-

ten. for slike terminkontrakter anven-
des sikringsbokføring, og endring i vir-
kelig verdi av disse kontraktene føres 
mot andre inntekter og kostnader inn-
regnet mot egenkapitalen. Som følge 
av sikringskontraktene ble fraktinntek-
tene i 2010 nok 23,5 mill. (nok -0,4 
mill i 2009) høyere enn om løpende va-
lutakurser hadde vært benyttet.

KREDIttRISIKo
konsernet er eksponert for mulige 
tap knyttet til kundefordringer. tap på 
fordring i 2010 (se note 19) viser at 
vurdering av kredittrisiko vil bli viktig 
fremover. maksimal kredittekspone-
ring er lik størrelsen på kundefordrin-
gene, dvs. nok 471,6 mill.

konsernet er også eksponert for 
 mulige tap hvis avtalemotparten i en 
derivatkontrakt skulle misligholde sine 
betalingsforpliktelser på oppgjørstids-
punktet. konsernet forventer imid-
lertid ikke mislighold fra noen av de 
finansielle institusjonene som er avta-
lemotparter.

det er ikke foretatt sikringer av kredittri-
siko i 2010. løpende avsetninger blir 
gjort dersom det anses nødvendig, og 
historisk har tapsprosenten vært svært 
lav. det er avsatt nok 46,4 mill. (nok 
0,3 mill i 2009) for usikre utestående

fordringer. av tapsavsetningen er nok 
46,1 mill. knyttet til opptjente frakt-
inntekter for et skip som høsten 2010 
hadde kontrakt med det britiske selska-
pet Subocean group ltd.. Subocean ble 
satt under administrasjon 31.01.11.

valutaterminkontraktene hadde en 
posi tiv markedsverdi på nok 23,4 
mill. pr. 31.12.10 (positiv verdi på nok 
45,2 mill. pr. 31.12.09). av dette hadde 
valuta terminkontraktene hvor sikrings-
bokføring anvendes en markedsverdi 
på nok 48,4 mill. pr. 31.12.10 (nok 
42,9 mill. i 2009).

til kurssikring av fremtidige kontantstrømmer i valuta hadde konsernet inngått 
følgende terminkontrakter og opsjoner pr. 31.12.10: 

valuta: forfall: terminkurser:

Salg USD 163,6 mill. Jan 2011 – Jan 2015 6,2739 – 7,1710

hvorav uSd 157,6 mill. er sikringskontrakter (sikringsbokføring anvendes)

Salg AUD 56,8 mill. Jan 2011 – Feb 2012 4,9104 – 6,0130

hvorav aud 31,8 mill. er sikringskontrakter (sikringsbokføring anvendes)

Salg GBP 1,8 mill. Jan 2011 – Feb 2011 11,287 – 11,310

Samtlige gbp kontrakter er sikringskontrakter (sikringsbokføring anvendes)

uteStående fordringer – alderSfordelt: 

totalt: ikke forfalt: 0 – 30 dager 31 – 60 dager over 60 dager

471 567 277 664 152 391 28 195 13 317

100 % 58,9 % 32,3 % 6,0 % 2,8 %

i 2010 ble det omsatt for nok 844,3 mill. (nok 620,9 mill. i 2009) til konsernets 
største kunde, petrobras i brasil. dette utgjør 25,1 % av totale driftsinntekter.

note 8 – finanSiell riSiko, finanSielle inStrumenter, fortS.
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VIRKELIg VERDI
konsernets finansielle eiendeler er 
klassifisert i kategoriene finansielle 
eiendeler til virkelig verdi over resultat,

 
sikring, samt utlån og fordringer. 
finansielle forpliktelser er klassifisert 
som finansielle forpliktelser til virkelig 

verdi og finansielle forpliktelser til 
amortisert kost.

finansielle eiendeler i første nivå 
er fordelt på klassene aksjer, 
egenkapitalbevis, pengemarkedsfond, 
kontanter og bankinnskudd. disse 
vurderes til virkelig verdi som er 
basert på noterte kurser eller priser 
pr. 31.12.10 (oslo børs og oslo 
axess). obligasjoner, sertifikater, 
valutaterminer og renteswapavtaler i 
nivå 2 prises i henhold til markedspris 
på omsetning av tilsvarende finansielle 

eiendeler. konsernet har ikke finansielle 
eiendeler i nivå 3 som er gjenstand for 
skjønnsmessig vurdering.

følgende av konsernets finansielle 
instrumenter er ikke verdsatt til 
virkelig verdi: kundefordringer, 
andre kortsiktige fordringer, utlån, 
leverandørgjeld og langsiktig gjeld. 
balanseført verdi av kundefordringer 
og leverandørgjeld er tilnærmet lik 

virkelig verdi da de inngås til ”normale” 
betingelser. utlån er kortsiktige 
fordringer og utlån som antas å ha 
virkelig verdi tilnærmet balanseført 
verdi.

virkelig verdi på langsiktig gjeld 
med fast rente er beregnet ved å 
sammenligne konsernets betingelser 
med markedsbetingelser for gjeld med 
tilsvarende løpetid og kredittrisiko.

finansielle eiendeler til virkelig verdi, klassifisering for verdivurdering pr. 31.12.10:

nivå: konsern: morselskap:

1. Markedsbasert, priser tilgjengelig i markedet 2 183 475 885 835

2. Markedspriser basert på tilsvarende eiendeler 134 643 24 544

3. Skjønnsmessig vurdering 0 0

hovedstol 
totalt nok-lån 

amortisert kost/ 
markedsverdi:

Fastrentelån NOK 2 275 667 NOK 2 275 667

Markedsbetingelser NOK 2 275 667 NOK 2 227 849

hovedstol 
totalt uSd-lån 

amortisert kost/ 
markedsverdi:

Fastrentelån USD 41 785 USD 41 785

Markedsbetingelser USD 41 785 USD 38 881
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konSern 2010 2009

balanseført verdi virkelig verdi balanseført verdi virkelig verdi
Finansielle eiendeler:

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat:

Egenkapitalbevis (note 18) 23 373 23 373 21 641 21 641

Aksjer (note 18) 23 738 23 738 24 869 24 869

Pengemarkedsfond (note 18) 146 330 146 330 142 388 142 388

Obligasjoner og sertifikater (note 18) 86 229 86 229 141 781 141 781

Kontanter og bankinnskudd (note 18) 1 990 034 1 990 034 1 383 025 1 383 025

Valutaterminer, renteswapavtaler (ikke sikring) - - 2 270 2 270

sikring 48 414 48 414 42 914 42 914

Utlån

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 648 427 648 427 769 256 769 256

Andre langsiktige fordringer/investeringer 20 945 20 945 15 389 15 389

Finansielle forpliktelser:

Finansielle forpliktelse til virkelig verdi over resultat:

Valutaterminer, renteswapavtaler (ikke sikring) 33 935 33 935 - -

sikring: 43 700 43 700 29 513 29 513

Finansielle forpliktelser til amortisert kost:

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 562 017 562 017 430 212 430 212

Rentebærende gjeld 7 279 038 7 214 217 6 238 270 6 220 408

morSelSkap 2010 2009

balanseført verdi virkelig verdi balanseført verdi virkelig verdi
Finansielle eiendeler:

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat:

Egenkapitalbevis 23 373 23 373 21 641 21 641

Omløpsaksjer 7 736 7 736 6 673 6 673

Pengemarkedsfond 64 083 64 083 62 291 62 291

Obligasjoner og sertifikater 24 544 24 544 70 435 70 435

Kontanter og bankinnskudd 790 643 790 643 227 739 227 739

Utlån

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 208 726 208 726 124 846 124 846

Fordringer konsernselskap 429 779 429 779 1 435 361 1 435 361

Andre langsiktige fordringer/investeringer 10 350 10 350 12 838 12 838

Finansielle forpliktelser:

Finansielle forpliktelse til virkelig verdi over resultat:

Sikring: 203 203 88 88

Finansielle forpliktelser til amortisert kost:

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 164 526 164 526 108 093 108 093

Rentebærende gjeld 700 000 700 000 300 000 300 000

kategori:
gevinst/(tap) 

Resultatført i 2010:
gevinst/(tap) 

Resultatført i 2009:

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 5 639 11 511

Sikring - -

Utlån og fordringer (46 445) 14 794

Finansielle eiendeler/forpliktelser til virkelig verdi over resultat (6 759) (5 317)

Finansielle forpliktelser til amortisert kost - -

note 8 – finanSiell riSiko, finanSielle inStrumenter, fortS.



93

EUR - 1%

BRL - 5%

NOK - 7%

GBP - 23%

AUD - 36%

USD - 28%

FRAKTINNTEKTER FORDELT PÅ VALUTA

AUD   5,5 %

EUR   3,1 %

GBP   6,4 %

USD 13,7 %

NOK 71,3 %

Gjeld fordelt på valuta

AUD

EUR

GBP

USD

NOK

Gjeld fordelt på valuta Gjeld fordelt på långivere inkl. garantier for lån *) 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

Sp
ar

eB
an

k1
SM

N

Ha
nd

el
sb

an
ke

n

Br
as

ilia
n

Sp
ar

eb
an

ke
n

M
ør

e

Da
ni

sh
 S

hi
p

Fi
na

nc
e

AB
N 

AM
RO

Bo
nd

 lo
an

Sw
ed

ba
nk

GI
EK

No
rd

ea
 B

an
k

Dn
B 

NO
R

Fo
ku

s B
an

k

NOK Mill.

LÅNGIVERE

årsrapport - farstad shipping asa

note – 9   pantegjeld og annen langSiktig gjeld

rentebærende langsiktig gjeld, med 
unntak av usikret lån og obligasjonslån 
i morselskapet farstad Shipping aSa, 
er i sin helhet knyttet til finansiering av 
skipene. låneavtaler er inngått mellom 
de respektive skipseiende selskapene 
og långiverne.

låneavtalene inneholder betingelser 
(”covenants”) som forutsetter at selska-
pene oppfyller krav til visse finansielle 
nøkkeltall. dette er nøkkeltall relatert til 
egenkapitalandel og størrelse på likvi-
ditetsbeholdningen og arbeidskapital. 
det var ingen brudd på covenants i lå-
neavtalene gjennom 2010.

nedbetaling av gjeld var nok 926 
mill. i 2010. dette inkluderer innfri-
else av ca. nok 190 mill. i forbindelse 
med refinansiering av p/r international 
offshore Services anS. opptak av ny 
langsiktig gjeld var i samme periode 
nok 1 834 mill.

den langsiktige gjelden pr. 31.12.10 
fordeler seg med 71,3 % i nok, 
13,7 % i uSd, 6,4 % i gbp, 3,1 % i 
eur og 5,5 % i aud.

der hvor det ikke er inngått rente sikringsavtaler, se note 8, har lånene flytende 
rente. renten fastsettes på bakgrunn av markedsrenten (nibor/libor) med tillegg 
av kredittmargin. 

*) Selskapet har lån på totalt nok 3,126 mrd. i eksportfinans. disse  lånene er 
 garantert av andre banker og garanti ansvaret inngår i oppstillingen over.

netto rentebærende gjeld pr. 31.12. 2010 2009

Rentebærende gjeld 7 279 038 6 238 270

Rentebærende omløpsmidler 2 290 196 1 697 997

Netto rentebærende gjeld 4 988 842  4 540 273

gjennomsnittlig effektiv rente på finansielle forpliktelser var som følger: 

2010 2009

Obligasjonslån/usikret gjeld 3,7 % 4,6 %

Langsiktig gjeld sikret med pant 5,7 % 4,9 %

etableringskostnader: 2010 2009

Balanseførte etableringskostnader 29 459 23 984

etableringskostnader presenteres netto sammen med lånene og blir amortisert over lånets løpetid.

gjeld fordelt på långivere inkl. garantier for lån *)gjeld fordelt på valuta

EUR - 1%

BRL - 5%

NOK - 7%

GBP - 23%

AUD - 36%

USD - 28%

FRAKTINNTEKTER FORDELT PÅ VALUTA

AUD   5,5 %

EUR   3,1 %

GBP   6,4 %

USD 13,7 %

NOK 71,3 %
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note 10 – pantStillelSer og garantianSvar 

2010 2009

 morselskap    konsern  morselskap    konsern

PANTSTILLELSER:

Av selskapets gjeld og påløpne renter er sikret ved pant 0 6 699 573 0 6 028 567

Til sikkerhet for denne gjeld stilles:

Bankinnskudd -  50 000 -  134 987

Kundefordringer fraktinntekter -  22 422 -  20 090

Skip, bokførte verdier -  11 029 586 -  10 022 461

SUM 0 11 102 008 0 10 177 538

i tillegg har selskapet stilt eventuelle forsikringsutbetalinger som sikkerhet for gjelden.
Skyldig skattetrekk for ansatte er bundne midler, som er avsatt på egen konto og inngår i selskapets totale bankinnskudd med 
nok 16 569 (nok 14 083 i 2009).
bokført verdi skip avviker vesentlig fra markedsverdi som var nok 15 001 667 (nok 13 642 500 i 2009)
markedsverdiene er et gjennomsnitt av verdianslag fra 3 uavhengige meglere i januar 2011.
det er ikke inngått avtaler med betingelser som legger restriksjoner på de pantsatte eiendeler.

2010 2009

 morselskap    konsern  morselskap    konsern

GARANTIANSVAR:

Selskapets garantiansvar 1 110 897 258 361 1 191 286 270 222

garantiansvaret er knyttet til gjelden i brazil offshore Services. morselskapet stiller garanti for banklån i farstad 
Construction aS. i tillegg er det garantert for et lån til ålesund Stadion kS nok 825 (nok 825 i 2009).

note 11 – SkattemeSSige forhold 

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010 beregning av Skattepliktig reSultat : 2010 2009

 1263 144  331 481 Regnskapsmessig resultat før skatter

 (6 712)  (4 892) Ikke fradragsberettigede kostnader/ (ikke skattepliktig inntekt)

 (901 302)  ( 746) Inntekter etter fritaksmetoden

 (349 891)  (317 041) Skattefrie resultat fra datterselskap

 27 031   22 3% tillegg etter fritaksmetoden

 8 901  1 430 Endring i midlertidige forskjeller

 - - Underskudd til fremføring

 (19 925) - Anvendt underskudd til fremføring

 (21 246)  (10 254) Foreslått avgitt konsernbidrag

 -  - Skattepliktig resultat

SkattekoStnad:

Spesifikasjon av skatter i resultatregnskapet:

 -  - Betalbare skatter i Norge  13 388  2 805 

 -  - Effekt av for mye/for lite betalt tidligere år   225  ( 595)

 -  - Withholding tax  84 544  60 189 

 -  - Øvrige skatter utland  4 375  (2 824)

 8 184  2 471 Endring utsatt skatt ført i  årets resultat  (26 614)  68 207 

 -  - Beregnet skatt ved overgang til ny rederibeskatningsordning  14 273  (635 595)

 8 184  2 471 Sum skattekostnad  90 191  (507 813)



95årsrapport - farstad shipping asa

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010 avStemming av nominell og effektiv SkatteSatS: 2010 2009

 1263 144  331 481 Resultat før skatt  521 957  1423 690 

 353 680  92 815 Skattekostnad til skattesats i Norge (28%)  146 148  398 633 

 8 184  2 471 Resultatført skattekostnad  90 191  (507 813)

 (345 496)  (90 344) Avvik mellom forventet og resultatført skattekostnad  (55 957)  (906 446)

Forklaring til avvik:

 -  - Effekt av rederibeskatningsordninger  (155 388)  (312 698)

 -  - Beregnet effekt av overgang til ny rederibeskatningsordning  14 273  (635 595)

 (2 236)  (1 572) Øvrige ikke fradragsberettigede kostn./(ikke skattepliktig inntekt)  (1 773)  (5 213)

 -  - Avvik utenlandsk/norsk skattesats, Withholding tax m.v.  86 706  47 655 

 ( 851)  - Avvik beregnet/utlignet tidligere år   225  ( 595)

 (342 409)  (88 771) Inntekt på investering i datterselskap  -  - 

 (345 496)  (90 344) Avvik mellom forventet og resultatført skattekostnad  (55 957)  (906 446)

utsatt skatt/(skattefordel) 31.12.

 ( 25)   114 Varige driftsmidler  21 409  15 195 

 -  - Langsiktige lån  23 150  51 983 

 (10 405)  (11 541) Pensjon  (36 737)  (33 494)

 -  - Finansielle derivater  (14 433)  (4 438)

 -  - Underskudd til fremføring  (15 722)  (14 168)

 -  - Skattefradrag for underskudd  4 950  - 

 5 949  2 871 Konsernbidrag  -  - 

 ( 177)   420 Andre forskjeller   420  ( 177)

 (4 658)  (8 135) Netto balanseført utsatt skatt/(skattefordel)  (16 963)  14 902 

Spesifikasjon av endring utsatt skatt:

 (12 842)  (4 658) Utsatt skatt/ (skattefordel) 1.1.  14 902  (54 831)

 8 184  2 471 Endring i utsatt skatt i årets skattekostnad  (26 614)  68 207 

 -  (5 948) Endring i utsatt skatt fra avgitt konsernbidrag  -  - 

Endring i utsatt skatt ført i totalresultat:

 - - Endring utsatt skatt på Valuta- og rentesikringsavtaler  (2 351)  3 539 

 -  - Endring utsatt skatt ført i totalresultat vedr. utenl. selskaper  (2 900)  (3 711)

 -  - Endring utsatt skatt ført i totalresultat vedr. norske selskaper  -  1 698 

 -  - Sum endring utsatt skatt ført i totalresultat  (5 251)  1 526 

 (4 658)  (8 135) Utsatt skatt/ (skattefordel) 31.12.  (16 963)  14 902 

Skattemessig underskudd til frem-
føring er tidsubegrenset og medfører 
en utsatt skattefordel som aktiveres 
i balansen. grunnlaget for å aktivere 
denne er at man forventer skattbare 
overskudd i gruppen slik at den kan ut-
nyttes. foreslått utbytte vil ikke påvirke 
betalbar skatt eller utsatt skatt.

i desember 2007 vedtok Stortinget en 
ny rederibeskatningsordning. overgang 
til den nye ordningen innebar at akku-
mulert antatt skattefritt overskudd fra 

rederibeskatningsordningen fra 1996 
til og med 2006 kom til beskatning. 
Skatten i forbindelse med overgang til 
ny rederiskatteordning ble beregnet til 
nok 953,4 mill for farstad Shipping, 
og forfalt til betaling over 10 år. nok 
943,5 mill. ble ført til nominell verdi 
som skattekostnad i regnskapet for 
2007 og ført som gjeld i balansen. 
nok 9,9 mill. ble ført som korreksjon 
skattekostnad i 2008, som følge av 
endring av forskrift etter at regnskapet 
var avlagt. 

Styret var av den oppfatning at over-
gangsreglene stred mot grunnlovens 
§97, og saksøkte Staten v/finans-
departementet for rettslig å få prøvet 
saken. 12. februar 2010 besluttet 
høyeste  rett, med 6 mot 5 stemmer, å 
gi rederiene medhold. dette innebæ-
rer at høyesterett har konkludert med 
at de overgangsregler som Stortinget 
vedtok i desember 2007 vedrørende 
overgang fra gammel til ny rederiskat-
teordning var i strid med grunnlovens 
§97. 

forts. neste side
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i regnskapet for 2009 ble det tilbake-
ført skatt med nok 635,6 mill som 
følge av dommen, og dette bedret sel-
skapets egenkapital tilsvarende.

i henhold til overgangsreglene kunne en 
tredjedel av skatten frafalles dersom 
tilsvarende beløp ble investert i miljø-
tiltak etter nærmere angitte regler. i 
løpet av 2008 og 2009 har konsernet 
investert i miljøtiltak slik at miljøfondet 
er anvendt i sin helhet.

Som en konsekvens av høyesteretts-
dommen lanserte regjeringen i en 
pressemelding 26. mars 2010 en 
overgangsløsning hvor rederiene enten 
kunne velge å bli stående i en såkalt 
”basisordning” eller å velge en oppgjørs-
ordning. farstad Shipping har for sitt 
hovedselskap farstad Supply aS be-
stemt at dette skal bli stående i basis-
ordningen. dette innebærer at vi velger 
å skyve den samlede skatteforpliktel-
sen på nok 595,5 mill. ut i tid. 

Skatten vil komme til forfall etter hvert 
som man eventuelt beslutter å betale 
ut utbytte fra selskapet. for farstad 
international aS velges oppgjørsord-
ningen, noe som innebærer en kost-
nadsføring av nok 14,3 mill. i skatt i 
2010. Skatten for faller til betaling med 
like store beløp over 3 år, hvorav nok 
9,5 mill. er bokført som langsiktig gjeld 
og nok 4,8 mill er bokført som kort-
siktig gjeld.

note 12 – reSultat pr. akSje

note 13 – utbetalt og foreSlått utbytte

2010 2009

Konsernets resultat 431 766 1 931 503

Herav minoritetens andel -  (43)

Gjennomsnittlig antall aksjer  39 000 000  39 000 000 

Resultat/utvannet resultat pr. aksje (NOK)  11,07  49,53 

2010 2009

vedtatt og utbetalt gjennom året:

Ordinært utbytte 117 000 195 000

117 000 195 000

foreslått utbytte til godkjenning i generalforsamlingen 
(ikke regnskapsført som en forpliktelse pr. 31.12):

Ordinært utbytte 156 000 117 000

Per aksje 4,00 3,00

aksjekapital:
Selskapets aksjekapital er på nok 
39,0 mill., fordelt på 39 000 000 ak-
sjer pålydende nok 1,00 i en aksje-
klasse. på generalforsamlingen har en 
aksje en stemme.

note 14 – goodWill

goodwill er knyttet til oppkjøp fra 50% 
til 100% i p/r international offshore 
Service anS i juni 2003, med 17 skip 
hovedsakelig engasjert i australia/
asia segmentet. kjøpet medførte 
over tagelse av personell og driftssel-
skap i regionen, og dermed en etablert 

verdifull organisasjon for konsernet. 
goodwill står uendret til kostpris 
nok 35 937 og akkumulerte avskriv-
ninger før 2005 er nok 5 690, som 
gir en netto regnskapsført verdi på 
nok 30 247.

goodwill blir ikke avskrevet. imidlertid 
blir det foretatt en årlig nedskrivnings-
test. konklusjonen er at nåverdiene av 
gjennvinnbart beløp er betydelig større 
enn den bokførte verdien og analysen 
indikerer at nedskrivning ikke er nød-
vendig.

note  15 – kontrakter nybygg 

konsernet hadde 4 skip i ordre pr. 
31.12.10 (2 skip pr 31.12.09) for leve-
ring fra juni 2012 til februar 2013.

nok 64 149 (nok 191 242 i 2009) er 
aktivert som anleggsmidler ved rørende 

tilsyn, rederileveranser, og innbetalte 
kontraktsterminer til verftene. inn be-
talte kontraktsterminer er sikret ved 
morselskapsgaranti fra verftet. inves-
teringene for konsernet forventes å bli 
ca. nok 1 378 mill. (nok 1 173 mill.).

det planlegges en langsiktig finansier-
ing på ca 70% av investeringene. 

termininnbetalinger for konsernets ny-
bygg er egenkapitalfinansiert.

note 11 – SkattemeSSige forhold, fortS.
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note 16 – Skip og andre varige driftSmidler

2010 - konSern andre direkte Sum kontrakter Sum 
driftsmidler eide skip Skip m.v. nybygg driftsmidler

Anskaffelseskost    

1. januar  65 451  12 218 951  12 284 402  191 242  12 475 644 

Tilgang  56 200  1 550 904  1 607 104  1 014 664  2 621 768 

Avgang  (1 881)  (77 096)  (78 977)  (1 140 605)  (1 219 582)

Omregningsdifferanser  2 719  14 387  17 106  (1 152)  15 954 

31. desember 2010  122 489  13 707 146  13 829 635  64 149  13 893 784 

Akkumulert av- og nedskrivninger 

Balanse 1. januar  22 280  2 196 490  2 218 770  -  2 218 770 

Årets avskrivninger  5 260  358 840  364 100  -  364 100 

Avgang  (1 881)  (30 020)  (31 901)  -  (31 901)

31. desember 2010  25 659  2 525 310  2 550 969  -  2 550 969 

Regnskapsført verdi periodisert  vedlikehold  -  188 886  188 886  -  188 886 

Regnskapsført verdi  96 830  11 370 722  11 467 552  64 149  11 531 701 

2009 - konSern andre direkte Sum kontrakter Sum 
driftsmidler eide skip Skip m.v. nybygg driftsmidler

Anskaffelseskost    

1. januar  38 172  9 600 723  9 638 895  495 380  10 134 275 

Tilgang  30 800  2 681 338  2 712 138  79 366  2 791 504 

Avgang  (3 874)  (37 486)  (41 360)  (383 504)  (424 864)

Omregningsdifferanser  353  (25 624)  (25 271)  -  (25 271)

31. desember 2009  65 451  12 218 951  12 284 402  191 242  12 475 644 

Akkumulert av- og nedskrivninger 

Balanse 1. januar  20 055  1 897 600  1 917 655  -  1 917 655 

Årets avskrivninger  4 330  298 890  303 220  -  303 220 

Avgang  (2 105)  -  (2 105)  -  (2 105)

31. desember 2009  22 280  2 196 490  2 218 770  -  2 218 770 

Regnskapsført verdi periodisert  vedlikehold  -  172 081  172 081  -  172 081 

Regnskapsført verdi  43 171  10 194 541  10 237 712  191 242  10 428 954 

endring i balanseført verdi   periodisert vedlikehold 2 010 2 009

Regnskapsført verdi 01.01  172 081  150 378 

Tilgang  168 559  176 507 

Omregningsdifferanser  375  (3 118)

Årets avskrivning  (152 130)  (151 686)

Regnskapsført verdi 31.12  188 886  172 081 
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Avskrivningsplan:
Skip dekomponeres i båt og periodisk 
vedlikehold. Skipene avskrives lineært 
tilsvarende 50 % av byggepris over 
en definert brukstid på 20 år, hensyn-
tatt en antatt restverdi ved utløpet av 
brukstiden.
restverdiene er basert på beste esti-

mat på hva vi tror skipene kan selges 
for når de er 20 år gamle. når skipets 
alder er over 20 år, gjøres en ny vurde-
ring av brukstiden som har vært basert 
på en antatt levetid på 30 år. bokført 
verdi avskrives med 10 % pr. år, men 
alltid vurdert mot antatt restverdi.

periodisk vedlikehold balanseføres og 
avskrives normalt lineært frem til  neste 
periodiske ved like hold/ dokking,  normalt 
hver 30. måned inventar, biler og kon-
tormaskiner avskrives lineært over 3-5 
år. bygninger avskrives over en  periode 
på inntil 50 år.

morSelSkap

driftsløsøre, biler, inventar, ikt 2 010 2 009

Anskaffelseskost

1. januar  20 691  15 148 

Tilgang  18 202  6 375 

Avgang  -  (831)

31. desember  38 894  20 692 

Akkumulert av- og nedskrivninger 

Balanse 1. januar  8 198  6 661 

Årets avskrivninger  3 487  2 368 

Avgang  -  (831)

31. desember  11 686  8 198 

Regnskapsført verdi  27 208  12 494 

note 17 – inveStering i felleS kontrollert virkSomhet

konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i felles kontrollert virksomhet som er 
pådratt sammen med de andre deltagerene er som følger: 

konSern

Eiendeler 2010 2009

Omløpsmidler  32 984  43 955 

Anleggsmidler  559 406  542 537 

Gjeld

Kortsiktig gjeld  (59 351)  (32 371)

Langsiktig gjeld  (272 162)  (286 759)

Netto Eiendeler  260 877  267 362 

Inntekter  99 981  181 926 

Kostnader  (127 235)  (114 949)

Netto resultat  (27 254)  66 977 

konsernet har følgende investeringer i felles kontrollert virksomhet:

felles kontrollert virksomhet land virksomhet eierandel

Brasil Offshore Services (BOS) Brasil Rederi og skipsdrift 50 %

Atlantic Marine Overseas Co. Jomfruøyene Skipsdrift 50 %

note 16 – Skip og andre varige driftSmidler, fortS.



99årsrapport - farstad shipping asa

Selskap
aksje- 
kapital

antall  
aksjer

eier andel 
i %

pålydende 
verdi

historisk 
kost

bokført  
verdi

Anleggsaksjer:

Farstad Shipping Ltd., Aberdeen £14 039 14 039 339 100 152 267 153 909 153 909

Farstad Supply AS, Ålesund 882 747 1 471 245 100 882 747 882 747 882 747

Farstad Brasil AS, Ålesund 100 100 100 100 15 397 15 397

Farstad Australia AS, Ålesund 100 100 100 100 100 100

Farstad Africa AS, Ålesund 100 100 100 100 1 410 1 410

Farstad Shipping Aalesund, AS, Ålesund 100 100 100 100 114 114
Farstad Shipping Singapore Pte Ltd, 
Singapore $51 970 51 970 002 100 343 195 343 195 343 195

Farstad Contruction AS, Ålesund 2 900 1 000 100 2 900 288 506 288 506

Farstad Offshore AS, Ålesund 2 900 1 000 100 2 900 35 000 35 000

FarInvest AS, Ålesund 2 000 1 000 100 2 000 5000 5 000
Farstad do Brasil Navegacao Ltda., 
Macaé BRL 1 1 000 10 3 3 3

Sum aksjer i datterselskaper 1 386 412 1 725 381 1 725 381

Andre anleggsaksjer 4 701 5 617 4 936

Sum aksjer og anleggsaksjer morselskapet 1 391 113 1 730 998 1 730 317

Konserneliminering (1 386 412) (1 725 381) (1 725 381)

Andre anleggsaksjer 210 287 268

Sum anleggsaksjer konsernet 4 911 5 904 5 204

aksjer eid av farstad Supply aS:
Farstad International AS 100 100 100 100 100

aksjer eid av farstad australia aS:
Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty.Ltd. AUD 1.720 497 528 100 8 624 8 624

aksjer eid av farstad Shipping (indian pacific) pty.ltd.:
Farstad Shipping Offshore Simulator 
Centre Pty.Ltd. AUD 3.000 3 000 000 100 17 882 17 882

aksjer eid av farstad africa aS:
Quimbriz Farstad Shipping Lda. USD 25 500 49 69 69

aksjer eid av farstad brasil aS:
Brasil Offshore Services Navegacao SA BRL 93 495 93 494 994 50 140 028 140 028
Atlantic Marine Overseas Co. USD 1 500 50 7 7
Farstad do Brasil Navegacao Ltda. BRL 9 9 000 90 32 32

aksjer eid av farstad Shipping pte ltd,:
Farstad Shipping Crewing  
Services Pte. Ltd. USD 200 200 000 100 1 155 1 155

markedsverdi på omløpsaksjer og egenkapitalbevis er basert på kurser pr. 30.12.10 fra oslo børs og oslo axess og endring 
i virkelig verdi føres over resultatet.

morSelSkap konSern

Selskap historisk kost markeds-/bokført  verdi markeds-/bokført  verd

Kontanter og bankinnskudd 790 642 1 990 034

Pengemarkedsfond 64 083 146 330

Sum kontanter og kontantekvivalenter 854 725 2 136 364

Sum omløpsaksjer og egenkapitalbevis 34 929 31 108 47 110

Sum obligasjoner, sertifikater, ansvarlige obl.lån 24 544 86 228

Sum andre kapitalplasseringer 55 652 133 338

Sum likvide midler 910 377 2 269 702

note 18 – likvider, akSjer i datterSelSkaper og andre akSjer
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note 19 – kundefordringer

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

7 754 7 448 Kundefordringer 471 567 473 130

bevegelSe i avSetning for tap: 

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

- - Avsetning for tap 01.01 292 15 086

- - Årets kostnad 47 065 20

- - Avskrevet i året  (920)  - 

- - Reversert avsetning -  (14 814)

0 0 Avsetning for tap 31.12 46 437  292 

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

3 474 3 142 Lån til ansatte                                       (Note  27) 3 195 3 565

29 307 28 909 Forskuddsbetalte kostnader 44 508 73 049

154 14 629 Opptjente inntekter 15 381 1 401

- - For meget innbetalt skatt for 2007/2008           - 127 119

84 158 154 497 Andre kortsiktige fordringer 113 776 90 992

117 093 201 176  176 860 296 126

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

34 984 54 998 Skattetrekk, feriepenger, fridager, mva, mv. 83 479 63 580

12 347 2 755 Påløpte kostnader 3 175 16 119

1 899 2 160
Påløpte, ikke forfalte pantegjeldsrenter,  
renter obligasjonslån 93 237 68 211

435 -  Gjeld til konsernselskaper -  -  

6 060 316 Annen kortsiktig gjeld 150 965 105 283

55 725 60 229  330 856 253 193

tapsavsetning på nok 46,1 mill. er 
knyttet til opptjente fraktinntekter 
mm for et skip som i høst har vært 

på kontrakt for det britiske selskapet 
Subocean group ltd.. Subocean ble 
satt under administrasjon 31/1-2011.

kredittrisiko og valutarisiko vedrørende 
kundefordringer er nærmere omtalt i 
note 8, finansielle risiko.

note 20 – andre kortSiktige fordringer

note 21 – annen kortSiktig gjeld
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note 22 – betingede forpliktelSer og eiendeler

boS navegacao Sa (boS), brasil, (eier-
andel 50 %) har bygd 3 skip i brasil mot 
langtids-kontrakter til petrobras. i løpet 
av byggeperioden oppstod det situasjo-
ner som boS ikke hadde herredømme 
over, men som vesentlig endret lønn-
somheten i kontraktene. brasiliansk lov 
gir selskaper rom for å føre denne type 
saker i rettssystemet med sikte på å 
gjenopprette en slik økonomisk uba-
lanse i et kontraktsforhold. boS har i 
lys av dette gått til sak mot petrobras. 
Saken er fortsatt til behandling i retts-
systemet etter at man tapte i lavere 
rettsinstanser. advokathonorarer er 
kostnadsført fortløpende.

en del av våre britiske sjøfolk har vært 
avlønnet fra et eksternt bemannings-
selskap. dette bemanningsselskap skal 
avvikle sin virksomhet. våre sjøfolk ble 
i desember 2009 overført til farstad 
sitt nye heleide bemanningsselskap 
i Singapore. Sjøfolkene er knyttet til 
en pensjonsordning i uk. det er reist 
spørsmål om avviklingen av beman-
ningsselskap skal kunne utløse ekstra 
innbetaling i størrelsesorden gbp 3-4 
millioner til pensjonsfondet. kravet 
bestrides, da vi mener pensjonsord-
ningene kan gå videre under vilkår som 
tidligere.

midlertidig import av våre skip i brasil 
har ført til flere saker hvor tollmyndig-
hetene har fremsatt krav om betaling 
av toll og bøter for flere av våre skip. 
for en sak fra 2008 ble det satt av 
nok 7,0 mill til eventuell toll og bøter. 
for de øvrige sakene har man vurdert at 
det ikke vil være behov for å foreta noen 
avsetninger. våre advokater mener det 
er foretatt saksbehandlingsfeil og avvi-
ser kravene. advokathonorarer er kost-
nadsført fortløpende.

Konsernet som leietaker – operasjonelle leieavtaler:
konsernet har inngått flere forskjel-
lige operasjonelle leieavtaler av kontor-

lokaler, kontormaskiner, biler og satellitt-
kommunikasjonsutstyr til skipene. leie-

avtalene har forskjellig løpetid  og de 
fleste har en opsjon for forlengelse. 

Konsernet som utleier av skip – operasjonelle leieavtaler:
tabellen nedenfor viser minimum frem-
tidig leiebetaling knyttet til opera-
sjonelle leiekontrakter (tC-kontrakter). 

beløpene er nominelle og inkluderer 
 utleie av skip. fremtidige innbetalin-
ger er justert opp med en forventet 

 gjennomsnittlig eskalering av leiekon-
traktene på 2,0% pr år.

leiekoStnaden beStår av: 

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

5 589 6 234 Ordinær leiebetaling 13 650 15 544

5 589 6 234 13 650 15 544

fremtidig minimumSleie knyttet til ikke kanSellerbare leieavtaler forfaller Som følger: 

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

5 589 6 457 Innen 1 år 12 729 13 889

9 801 6 816 1 til 5 år 12 152 22 828

- - Etter 5 år - 4 185

15 390 13 273 24 881 40 902

morselskap farstad Shipping aSa   konsern

2009 2010   2010 2009

- - Innen 1 år 2 120 157 2 123 357

- - 1 til 5 år 2 892 656 2 261 850

- - Etter 5 år 45 330 38 500

0 0 5 058 143 4 423 706

note 23 – leieavtaler
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konsern    

årets pensjonskostnad er beregnet som følger: 2010 2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  22 056  18 666 

Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser  12 965  11 079 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene  (12 367)  (11 739) 

Administrasjonskostnader  759  698 

Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden  2 733  2 277 

Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap  (2 646)  6 709 

Årets pensjonskostnad  23 500  27 690 

pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Endring brutto pensjonsforpliktelse: 
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1.  289 346  271 311 

Omregningsdifferanser  5 763  (4 691) 

Beregnet arbeidsgiveravgift  7 317  5 264 

Nåverdien av årets opptjening  22 056  18 666 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelser  12 965  11 091 

Akturiell tap/gevinst  17 151  12 941 

Utbetaling pensjon/fripoliser  (12 659)  (25 236) 

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12  341 939  289 346 

Endringer brutto pensjonsmidler:
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1  192 583  176 976 

Omregningsdifferanser  4 931  (1 879) 

Forventet avkastning på pensjonsmidler  12 367  11 739 

Akturiell tap/gevinst  3 540  1 804 

Premieinnbetalinger  26 070  28 330 

Administrasjonskostnader  (759)  (698) 

Utbetaling av pensjoner/fripoliser  (11 613)  (23 689) 

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12  227 119  192 583 

Netto pensjonsforpliktelse  (114 820)  (96 763) 

Ikke resultatført estimatavvik  74 644  51 403 

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12  (40 176)  (45 360) 

Endringer i forpliktelsen: 
Netto pensjonsforpliktelser 1.1  (45 360)  (50 355) 

Pensjonsforpliktelse ført mot totalresultatet  -    (262) 

Resultatført pensjonskostnad  (23 500)  (27 690) 

Premiebetalinger, inkl. arbeidsgiveravgift  28 071  31 269 

Omregningsdifferanser  613  1 678 

Netto balanseført pensjonsforpliktelser 31.12.  (40 176)  (45 360) 

presentert i balansen :
Balanseførte pensjonsmidler under posten andre langsiktig fordringer  21 725  14 758 

Balanseført pensjonsforpliktelse  (61 901)  (60 118) 

forventet premiebetaling neste år er nok 26 900 (nok 29 600 i 2009).

note 24 – penSjoner

ytELSEpENSjoNER
konsernets pensjonsordninger be-
handles regnskapsmessig i henhold til 
ifrS standard for pensjonskostnader. 
Se nærmere omtale under regnskaps-
prinsipper side 82. Seilende personell 
i norge, og offiserer i australia og  uk, 

samt kontorpersonell i norge deltar i 
forskjellige ytelsespensjonsord ninger 
i sine respektive land. ordningene i 
norge tilfredsstiller lovpålagt otp 
(obligatorisk tjenestepensjon)

endringer i pensjonsordningenes for-
plikelser føres som mannskapskost-
nader på drift skip og administrasjons-
kostnader ordningene omfatter 481 
personer (572 i 2009). forpliktelsen er 
beregnet ved bruk av lineær opptjening. 
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ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:

norge Skottland          australia

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Diskonteringsrente 4,00 % 4,40 % 5,40 % 5,80 % 4,70 % 4,80 %

Avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,60 % 6,30 % 6,30 % 6,50 % 6,50 %

Lønnsvekst 4,00 % 4,25 % 5,20 % 5,20 % 4,00 % 4,00 %

Pensjonsregulering 3,75 % 4,00 % 3,70 % 3,70 % 2,50 % 2,50 %

Dødlighet K2005 K2005 SAPS SAPS - -

de siste 5 års utvikling i pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler:

2010 2009 2008 2007 2006

Brutto pensjonsforpliktelse (341 939) ( 289 346) ( 271 311)  (247 418)  (244 327) 

Virkelig verdi pensjonsmidler 227 119  192 583  176 976  204 939 210 851

Ikke resultatført estimatavvik 74 644 51 403 43 980 (7 919) (20 982)

Netto pensjonsforpliktelse (40 176) (45 360) (50 355) (50 398) (54 458)

INNSKuDDSpLAN
Selskapet har en innskuddsplan for de 
kontoransatte i Skottland og australia. 

ordningen omfatter 67 (58 i 2009) 
 heltidsansatte.

kostnadsført innskudd utgjorde nok 
5 356 for 2010 (nok 5 030 i 2009).

gevinst ved avvikling av gammel afp-
ordning er i 2010 inntektsført med 
nok 1 716. Selskapet har estimert og 
avsatt i regnskapet nok 472 for andel 
av underdekning i gammel afp-ordning.

to personer i ledelsen og styrefor-
mann har individuelle pensjonsavtaler 
med mulighet til førtidspensjonering. 

to tidligere ansatte ledere mottar pen-
sjon fra avtaler om førtidspensjonering. 
beregninger viser at forpliktelsen på 
disse avtalene er på nok 23 861 (nok 
22 670 i 2009), som er balanseført 
og inkludert i pensjonsforpliktelser i 
regnskapet. kostnadsført avsetning for 
pensjon/pensjonsutbetalinger utgjorde 
nok 2 176 (nok 2 210 i 2009).

pensjonsmidlene er, gjennom eksterne 
forsikringsselskap eller pensjonsfond, 
plassert i ulike investeringer. de admi-
nistrerer alle transaksjoner vedrørende 
pensjonsordningene. fordeling på in-
vesteringskategorier var pr. 31.12.10:

norge  Skottland  australia 

Aksjer 14 % 61 % 54 %

Obligasjoner 59 % 34 % 26 %

Pengemarked 8 % 2 % 0 %

Eiendom/Annet 19 % 3 % 20 %
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note 25 – fordring konSernSelSkaper

morselskapet farstad Shipping aSa 
har fordringer på til sammen nok 162 
501 (nok 121 213 i 2009) på farstad 
Shipping ltd. av dette er nok 115 
638 morselskapslån gitt i forbindelse 
med overføringer av 3 skip fra farstad 
Supply aS høsten 2002, ombygging av 
far Scotia, overføring av nybyggings-
kontrakt far Spirit, samt overføring av 
3 skip i februar 2007. nok 76 266 er 
morselskapslån i forbindelse med kjø-
pet av far Server og termin innbetaling 
til byggeverksted i 2010. de resteren-
de nok 29 403 er disagio på lånet fra 
morselskapet. 

lån til farstad brasil aS, nok 191 
444 (nok 189 128) gjelder finansier-
ing av nybygg i brasil. dette beløpet 
inkluderer fordringer på nok 20 666 

på farstad brasil aS/ amoC. av dette 
er nok 23 157 gitt med det formål 
at boS navegacào skal tilbakebetale 
kortsiktige banklån. nok 2 491 er 
disagio på lånet fra morselskapet. lån 
til farstad australia aS og farstad 
africa aS på hhv nok 11 924 (nok 11 
496) og nok 2 266 (nok 2 134) gjel-
der utgifter i forbindelse med etable-
ring av driftsorganisasjoner i australia 
og afrika. lån til farstad Construction, 
nok 15 805 (nok 143 421), gjelder 
finansiering av nybygget far Samson. 
lån til farinvest aS, nok 45 839 (nok 
46 250) er gitt for at selskapet skal 
kunne foreta investeringer i aksjer, va-
luta og øvrige finansielle instrumenter. 

Fordringene renteberegnes til 
 markedsrente som følger:
fordring på farstad Shipping ltd. rente-
beregnes halvårlig, 6 mnd. gbp libor 
+ 0,6 % margin. fordring på farstad 
Shipping ltd. når det gjelder morsel-
skapslån knyttet til far Server rente-
beregnes kvartalsvis, 3 mnd. nibor 
+ 2,35 % margin. fordring på farstad 
brasil aS, farstad australia aS og 
farstad africa aS renteberegnes  årlig. 
her benyttes 12 mnd. nibor + 0,7 % 
margin. fordring på farstad brasil aS/
amoC renteberegnes halv årlig, 6 mnd. 
uSd libor + 1,0 % margin. fordringen 
på farstad Construction aS rentebe-
regnes kvartalsvis, nibor 3 mnd. pluss 
1,3 % margin. fordring på farinvest 
aS renteberegnes kvartalsvis, 3 mnd. 
nibor + 1,0 %. 

morSelSkap  - farStad Shipping aSa 31.12.10 31.12.09

Farstad Shipping Litd., Aberdeen 162 501 121 213

Farstad Brasil AS 191 444 209 537

Farstad Australia AS 11 924 11 496

Farstad Africa AS 2 266 3 444

Farstad Construction AS 15 805 143 421

FarInvest AS 45 839 46 250

Farstad Supply AS - 900 000

429 779 1 435 361

note 26 – nærStående parter

Selskapets største aksjonær er 
tyrholm & farstad aS, ålesund. med en 
eierandel på 40,5% blir dette selskap 
definert som nærstående part. farstad 
Shipping aSa har husleieavtale med 
tyrholm og farstad aS for hovedkonto-
ret i ålesund.
denne gjelder i perioden 1.1.2008-

31.12.2012 med mulig fornyelse på 5 
år, noe som utgjør en årlig kostnad på 
nok 3 863 (nok 3 786 i 2009).
Selskapet har pr. 31.12.10 en leveran-
dørgjeld til tyrholm & farstad aS på 
nok 1 469 (nok 207 i 2009). 

farstad Shipping aSa eier 50% i 

boS navegacao Sa og 50% i atlantic 
marine overseas Co. (amoC) gjen-
nom farstad brasil aS, se note 17, og 
er således definert som nærstående 
part. Selskapet har ei fordring på boS 
navegacao på nok 5 710 (nok 4 246 
i 2009) og langsiktig lån til amoC på 
nok 20 666  (20 409 i 2009).
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note 27 - ytelSer til ledende perSoner, Styre og reviSor

farstad Shipping aSa  2010 2009

lønn pensjons- annen lønn pensjons- annen 
kostnad godtgjørelse kostnad godtgjørelse

Ledelsen

Konsernsjef 2 780 976 893 2 663 933 880

Finansdirektør 2 174 1 183 785 2 093 1 133 787

Executive Vice President,  
Eastern Hemisphere 2 605 466 809 2 221 397 783

7 559 2 625 2 487 6 977 2 463 2 450

Kostnadsførte honorar til styrets 
 medlemmer

Styrets formann 796 - - 765 - 26

6 styremedlemmer a NOK 241 1 445 - - 1 389 - -

2 241 0 0 2 154 0 26

honorar til revisor morselskap (eks. mva)

Revisjonstjenester 931 959

Attestasjon - 13

Skatt 132 22

Andre tjenester 261 120

1 324 1 114

honorar til revisor datterselskap

Revisjonstjenester 1 798 1 798

Attestasjon 24 -

Skatt 816 -

Andre tjenester 207 1 342

3 069 3 140

Sum honorar til revisor konsern 4 393 4 254

dersom konsernsjef eller finansdirek-
tør på grunn av skifte av kontrollerende 
eier (oppkjøp) sier opp sin stilling eller 
blir sagt opp, har de rett til en kompen-
sasjon tilsvarende 2 årslønner.

det er for konsernsjef avtalt en etter-
lønn på 6 måneder etter utløpet 
av den ordinære oppsigelsestiden. 
konsernsjef og finansdirektør har en 
førtidspensjonsavtale som gir en gjen-
sidig rett til å kreve førtidspensjonering
ved fylte 60 år og fram til 67 år. 
Styreformann har en tilsvarende rett til 
å kreve førtidspensjon fra 60 år til 72 
år. Selskapet har ingen andre forpliktel-
ser overfor styreformann ved hans fra-
tredelse. tidligere adm. direktør mottar 
årlig pensjon frem til mai 2013.

Selskapets lederlønnsnivå skal tilsvare 
et antatt markedsmessig nivå der den 
aktuelle funksjonen utøves. Selskapets
lederlønnspolitikk innebærer også at 
vederlag for arbeidsytelsen (lønn) i 
hoved sak fastsettes i penger, og ikke 
i form av naturalytelser, aksjeopsjoner 
eller lignende. Sedvanemessige til-
leggsytelser, som fri bil, kompensasjon 
for eget bilhold og lignende, aksepteres.

konsernets ledelse (3 personer) har en 
resultat basert bonusordning, beløps-
messig  begrenset oppad til nok 600 
pr. person. denne bonusen vurderes 
 årlig av styret.

grunnlaget for tildeling av bonus er 
todelt. inntill nok 375 er knyttet opp 
mot selskapets kontantstrøm. inntill 
nok 225 fastsettes av styret etter 

en skjønnsmessig helhetsvurdering av 
ledergruppens presentasjoner i det for-
løpende år.

Selskapet har ikke utstedt aksjeop-
sjoner til styret eller ansatte.

Lån til ledende ansatte, aksjeeiere
Selskapet yter lån til adm. direktør med 
nok 2 312 (nok 2 434 i 2009) og 
til finansdirektør med nok 592 (nok 
657 i 2009).  i tillegg er det gitt lån 
til andre ansatte med nok 238 (nok 
474 i 2009). totalt er det gitt lån med 
nok 3 195 (nok 3 565 i 2009). det er 
stilt sikkerhet for hele beløpet. renten 
er fastsatt til normalrentesats for rime-
lige lån i arbeidsforhold. avdragsplanen 
for lånene er individuelt tilpasset. det 
er ikke gitt lån til fordel for medlemmer i 
styret eller aksjeeiere.
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akSjer eide av Styret og ledende anSatte pr.  31.12.10
 ( ihht. regnskapsloven § 7 - 26 )

antall aksjer

STyRET :
Sverre A. Farstad 17 082 199

Per Norvald Sperre 3 700

Gro Bakstad -

Bjørn Havnes -

Bjarne Sælensminde 70 000

Janne-Grethe Strand-Aasnæs 3 200

Astrid Koppernæs -

LEDENDE ANSATTE :

Karl-Johan Bakken 700

Torstein L. Stavseng 33 000

Joseph M. Homsey -

note 28 – akSjonærforhold og utbytte

aKsJEKapitaL
Selskapets aksjekapital er på nok 
39,0 mill., fordelt på 39.000.000 
 aksjer pålydende nok 1,00 i en aksje-
klasse. det har ikke vært endringer i 
antall aksjer eller aksjekapital gjennom 
året. gjennomsnittlig utestående  aksjer 
for regnskapsåret var 39.000.000 
 aksjer. på generalforsamlingen har en 
aksje en stemme.

stYrEts FULLmaKtEr
på ordinær generalforsamling 
19.05.2010 fikk styret fornyet full-
makt til å kunne øke aksjekapitalen 
ved utstedelse  av inntil 3,9 mill. aksjer. 
fullmakten omfatter også kapitalfor-
høyelser mot annet enn penger, således 
at styret kan gjennomføre fusjoner, kjøp 

av virksomhet, aktiva m.v. fullmakten 
innebærer også at styret kan fast-
sette betingelsene ved utstedelse av 
 aksjene. fullmakten har ikke vært be-
nyttet og har gyldighet frem til ordinær 
general forsamling i mai 2011.

Styret har fullmakt til kjøp av egne 
aksjer på inntil 10 % av aksjekapi-
talen tilsvarende høyeste antall aksjer 
3.900.000.  aksjer kan handles til 
kurser mellom kr. 70,- og kr. 220,- per 
 aksje. fullmakten har ikke vært benyt-
tet og har gyldighet frem til ordinær 
 generalforsamlingen i mai 2011.

det er ikke utstedt aksjeopsjoner hver-
ken for styret eller selskapets ledelse.

EgnE aKsJEr
Selskapet har i 2010 ikke kjøpt egne 
aksjer. Selskapet hadde ved utgangen 
av 2010 ingen beholdning av egne 
 aksjer. Selskapet har som nevnt full-
makt til å kjøpe 3,9 mill. aksjer. kjøp av 
egne aksjer blir løpende vurdert.

UtBYttE
Styret har foreslått et utbytte på kr 
4,00 pr. aksje, tilsvarende total ut-
betaling på nok 156 mill. det er de 
 aksjonærer som har aksjer på gene-
ralforsamlingstidspunktet, som er be-
rettiget til å motta utbytte. general-
forsamling avholdes i selskapets loka-
ler 19. mai 2011. utbetaling til aksjo-
nærer vil finne sted 30. mai 2011.

riSk-beløp

Pr. 01.01.93 NOK  0,00

Pr. 01.01.94 NOK  -0,50

Pr. 01.01.95 NOK  -0,23

Pr. 01.01.96 NOK  0,00

Pr. 01.01.97 NOK  0,00

Pr. 01.01.98 NOK  -1,00

Pr. 01.01.99 NOK  -1,00

Pr. 01.01.00 NOK  -1,00

Pr. 01.01.01 NOK  -0,96

Pr. 01.01.02 NOK  -0,88

Pr. 01.01.03 NOK  -1,84

Pr. 01.01.04 NOK  -1,86

Pr. 01.01.05 NOK  -4,89

Pr. 01.01.06 NOK  -2,95

akSjefordelingen pr 31.12.10:                  

               norSke utenlandSke totalt

antall aksjer

antall
aksjo-
nærer

aksje-
beholdning %

antall
aksjo-
nærer

aksje-
beholdning %

antall
aksjo-
nærer

aksje-
beholdning %

1- 999 727 175 693 0,5 40 13 632 0,0 767 189 325 0,5

1 000- 49 999 540 3 221 448 8,3 50 408 962 1,1 590 3 630 410 9,3

50 000- 99 999 21 1 460 465 3,7 7 439 659 1,1 28 1 900 124 4,9

100 000- 499 999 6 1 326 862 3,4 7 1 392 178 3,6 13 2 719 040 7,0

Mer enn 500 000 10 27 311 101 70,0 1 3 250 000 8,3 11 30 561 101 78,4

SUM 1 304 33 495 569 85,9 105 5 504 431 14,1 1 409 39 000 000 100
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SelSkapetS 10 StørSte akSjonærer  

pr. 31.12.09: antall   
aksjer

eierandel 
i %

Tyrholm & Farstad A/S 15 796 199 40,5

Folketrygdfondet 3 941 600 10,1

Brown Brothers Harriman & Co 2 493 000 6,4

Pareto Aksjer Norge 1 646 410 4,2

Verdipapirfond Odin Norge 1 228 334 3,1

Jan H. Farstad 1 050 000 2,7

Sverre A. Farstad 1 000 000 2,6

Pareto Aktiv 838 530 2,2

Skagen Vekst 730 000 1,9

Awilco Invest AS 717 950 1,8

Totalt 10 største aksjonærer 29 442 023 75,4

Totalt 1 401 norske aksjonærer 34 349 770 88,1

Totalt 100 utenlandske  
aksjonærer 4 650 230 11,9

Totalt antall aksjer på 
1 501 eiere 39 000 000 100,0

SelSkapetS 20 StørSte akSjonærer

pr. 31.12.10 antall   
aksjer

eierandel  
i %

Tyrholm & Farstad A/S 15 796 199 40,5

Folketrygdfondet 3 891 600 10,0

Brown Brothers Harriman & Co 3 250 000 8,3

Pareto Aksjer Norge 1 728 399 4,4

Verdipapirfond Odin Norge 1 123 585 2,9

Jan H. Farstad 1 050 000 2,7

Sverre A. Farstad 1 000 000 2,6

Pareto Aktiv 777 348 2,0

Verdipapir Odin Offshore 700 000 1,8

Skagen Vekst 629 338 1,6

Verdipapirfond Odin Norden 608 364 1,6

MP Pensjon PK 420 000 1,1

The Northern Trust Co. 382 120 1,0

Pareto Verdi 350 719 0,9

Bank of New york Mellon 265 292 0,7

Citibank N.A. New york Branch 210 347 0,5

State Street Bank and Trust Co. 188 058 0,5

Forsvarets Personellservice 157 000 0,4

Nortura konsernpensjonskasse 150 000 0,4

Sparebanken Møre 140 000 0,4

Totalt 20 største aksjonærer 32 818 369 84,1

Totalt 10 største aksjonærer 29 946 469 76,8

Totalt 1 304 norske aksjonærer 33 495 569 85,9

Totalt 105 utenlandske 
 aksjonærer 5 504 431 14,1

Totalt antall aksjer på  
1 409 eiere 39 000 000 100,0

note 29 – hendelSer etter balanSedagen

det har ikke fremkommet hendelser etter balansedagen som ville ha påvirket regnskapet eller de gjennomførte  vurderinger i 
vesentlig grad.



Til generalforsamlingen i
Farstad Shipping ASA

REVISoRS bEREtNINg 

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Farstad Shipping ASA, som består av selskapsregnskap og 
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 
2010, resultatregnskap, oppstilling over totalresultat, endringer i egenkapital og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper 
og andre noteopplysninger.

styrets og konsernsjefs ansvar for årsregnskapet
Styret og konsernsjef er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, og for slik intern kontroll 
som styret og konsernsjef finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de 
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen 
er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet. 



konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet for Farstad Shipping ASA avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2010 
og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Uttalelse om øvrige forhold 

konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av 
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet   nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at styret og konsernsjef har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

Ålesund, 25. mars 2011 
ERNST & YOUNG AS

Odd Jarle Døving
statsautorisert revisor
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ASA:  Allment aksjeselskap.
Bareboat-avtale:  Avtale om leie av skip hvor skipets driftsutgifter er leietakers ansvar.  
Befrakter:  Den som betaler for oppdraget.
BHK: Bremsehestekrefter, mål på motorkraft.
Bollard Pull:  Et skips trekkraft (slepekraft) målt i tonn. Brukes for å angi styrke.
BNP: Brutto Nasjonal Produkt.
BRA:  Brasil
Båt-år:  Bruk av en båt i et år.
Certeparti (C/P):  Befraktningsavtale ved leie av skip. 
CEO: Chief Executive Officer - Konsernsjef
CFO: Chief Financial Officer - Finansdirektør
CSV: Konstruksjonsfartøy
DNV:  Det Norske Veritas. Klassifiseringsselskap. Kontrollerer 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: Dødvekt-tonn. Skipets lasteevne målt i tonn last og forsyninger.
EBITDA: Driftsresultat før avskrivninger.
EBIT: Driftsresultat.
FAR:  Selskapets kode (ticker) på Oslo Børs.
IFRS: Internasjonal Finansiell Rapporterings Standard
IMO: International Maritime Organization - FNs rådgivende organ for skipsfart.
IOM:  Isle of Man.
ISPS: International Ship and Port Facility Security kode. Internasjonalt rammeverk for å oppdage / 

bedømme trusselen mot sikkerhet og sette i verk tiltak mot sikkerhetshendelser som berører skip 
og/eller havner brukt i internasjonal trafikk.

ISM:  International Safety Management kode. Universal standard for sikkerhetsstyringssystemer på skip.
ISO:  International Standards Organization.
Jackup:  Oppjekkbar borerigg. Står på havbunnen under operasjon.
LIBOR:  London Interbank Offered Rate. Uttrykk for markedsrente.
LTI: Skade eller ulykke som resulterer i fravær fra arbeid den påfølgende dagen eller    

neste skift etter at hendelsen inntraff.
LTI-frekvens: Fraværsskade (antall hendelser pr. million arbeidede timer).
NGAAP: Standard for god regnskapsskikk i Norge
NIBOR: Norwegian Inter Bank Offered Rate. Uttrykk for markedsrente.
NIS:  Norsk Internasjonalt Skipsregister.
NOR:  Norsk Ordinært Skipsregister.
ROV:  Remotely Operated Vehicles, fjernstyrt undervanns/dykker-robot som benyttes til 
 inspeksjon og vedlikeholdsarbeid.
Semi submersible:  Halvt nedsenkbar borerigg.
SGP: Singapore.
Spotrate:  Rate for enkeltoppdrag basert på den aktulle markedssituasjon.
TBN: To Be Named (skal bli navngitt, brukes om båtnavn)
VEK Verdijustert egenkapital

ordListE 

årsrapport - farstad shipping asa
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