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SikkerhetSbeviSSt

våre holdninger, vår årvåkenhet 
og vårt fokus på trygge operasjoner 
sikrer skadefri utførelse av oppgavene. 
kompetanse, erfaring, gode holdninger 
og gjennomarbeidede ru tiner sikrer at 
jobben utføres riktig for våre kunder 
og miljøet. Farstad Shipping er og skal 
være en langsiktig og pålitelig 
arbeids giver og operatør.

verdiSk apende

vi skaper verdier for våre eiere, 
våre samarbeidspartnere, 
samfunnet og våre omgivelser. vi 
er søkende og  ambisiøse pådrivere 
for konstruktive endringer. Satsing 
på den enkeltes trivsel, personlige 
utvikling og trygghet gjennom 
ordnede forhold gir økt verdi for 
ansatte i selskapet.

våre verdier:

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 
leverandører av spesialisert 
offshore tonnasje til den interna-
sjonale olje- og gassindustrien.

ET VER dIdR EVET 
SElSK AP

Farstad Shipping er et av de ledende supply   skips
rederiene i verden innenfor vårt definerte virksom
hetsområde av større og mer avanserte offshore 
supply skip. Vi er et verdidrevet selskap med   fokus  
på sikkerhet,  kvalitet og effektivitet i våre tjenester. 

Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og  
den kultur de  ansatte i Farstad Shipping  står  for. 
Verdigrunn laget vårt gir klare føringer  for de 
prioriteringer som ligger og  vil bli lagt til grunn for 
selskapets videre utvikling. Som et ledende supply
skipsrederi er vi avhengige av å ha enga sjerte,  
kunnskapsrike og kompetente mennesker til å  
drive vår virksomhet på en sikker og effektiv måte.  
En moderne og konkurranse  dyktig flåte er en  
forutsetning for dette. 
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SynliG oG tr anSparent

våre verdier innebærer en enhetlig 
og konsistent lederstil og en 
mar keds       tilpasset, transparent og 
in ter aktiv organisasjon. vi står for 
våre beslutninger, og vi tilstreber  
å fremstå tydelig og gjenkjennelig.  
vi bryr oss om og ønsker å være en 
positiv støttespiller i våre nærmil-
jøer. vi for midler og  etterlever våre 
verdier i vårt daglige arbeid.

et terret teliG

vi er pålitelige, sannferdige og 
viser handlekraft og lojalitet til 
beslutninger som er fattet.  våre 
holdninger 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, leveran-
dører og utdanningsinstitusjoner.  
vi skaper til hørighet 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.

SikkerhetSbe viSSt

v erdiSk a pende et terret telig

inkluderende Sy nlig og  
tr a nSpa rent
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VåR VIR KSOMHET

lANGSIKTIGHET
Vi er en industriell aktør som har et 
langsiktig perspektiv på våre aktivite-
ter. Våre tjenester skal bidra til en 
bærekraftig utvikling for våre kunder 
og deres forretninger, samt legge 
grunnlag for en langsiktig verdiskap-
ning til beste for aksjonærer, ansat te 
og samfunnet for øvrig. Vi har en 
lang siktig be frakt nings strategi.

FoKuS oG SATSNINGSoMRåDER 
Vi har fokus på store, avanserte skip 
innenfor ankerhånd tering, supply og 
subsea.

Vi har fokus på helse, miljø, sikkerhet 
og kvalitet. Dette er grunnleggende i 
all vår virksomhet og avgjørende for 
vår konkurranseposisjon.

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

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 
avkastning.

PSV

Plattform supplyskip
26 skip + 3 nybygg

FARSTADFlåTEN

AHTS

Ankerhåndteringsfartøy
28 skip + 4 nybygg

SuBSEA

Konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy 
3 skip  + 1 nybygg

Farstad
Shipping S.A.

Macaé - Rio

415 ansatte
3 skip

Farstad  
Shipping Indian 
Pacific Pty. ltd.

Melbourne

756 ansatte

Farstad Shipping 
offshore  

Simulation Centre 
Pty. ltd.

Perth

11 ansatte

Farstad
Shipping Pte. ltd.

Singapore

11 ansatte
8 skip

Farstad Shipping 
Crewing Services 

Pte. ltd.

Singapore

328 ansatte

Farstad
Shipping ltd.

Aberdeen

21 ansatte
10 skip

Farstad
Shipping 

Aalesund AS

Ålesund

458 ansatte

Farstad
offshore AS

Ålesund

Farstad
Construction AS

Ålesund

1 skip

Farstad
Supply AS

Ålesund

31 skip
8 nybygg

P/R International
offshore 

Services Ans

Ålesund

4 skip

KoNSERNET

FarStad Shipping aSa
Ålesund

80 ansatte
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Singapore

Ålesund

Macaé

perth

aberdeen

rio de Janeiro

Melbourne

  fa rs ta d shipping - vår virksomhet

 971 mill. NOK  794 mill. NOK  1 949 mill. NOK
3 714 mill. NOK
inntekter

2080
ansatte

57 + 8
Skip       nybygg

415 ansatte 810 ansatte 855 ansatte

26 skip15 skip 16 skip

53%21%26%

26%

20%

46%28%

39% 41%

MARKEDET

BRASIl NoRDVEST-EuRoPA AuSTRAlIA/ASIA
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virksomhetsrapport 2012 - farstad shipping asa

Farstadrederiet ble etablert i 1956 innen tradi
sjonell shipping. Som en av de første operatører i 
Nordsjøen besluttet selskapet å satse innen offshore 
serviceskip. I 1973 kontraherte rederiet sitt første 
forsyningsskip, et ankerhåndteringsfartøy av typen 
UT 704.

Frem til midten av 1980tallet vokste rederiet gjen
nom ulike former for samarbeid både eiermessig og 
operasjonelt. Oppkjøpet av to serviceskipsflåter på 
andre halvdel av 80tallet var viktige begivenheter 
for videreutviklingen av rederiet. Samtidig bygget 
rederiet opp selvstendige drifts og markedsfunk
sjoner. 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 samt gjennomføring av 
et betydelig nybyggingsprogram. Denne veksten har 
vært fundert i den norske maritime klyngen. Gjen
nom 2000tallet har den internasjonale tilstede
værelsen økt betydelig. Selskapets hovedkontor har  
hele perioden vært i  Ålesund. Driftskontor har blitt 
etablert i Aberdeen,  Melbourne, Perth, Singapore, 
Macaé og Rio de Janeiro. 

ETABlERING AV BoS I 1999 
oG oPPKjøP I 2011
Brazil Offshore Services (BOS) ble 
etablert i Macaé, Brasil i 1999. 
Selskapet ble eid 50-50 med det 
brasilianske selskapet Petroserv S.A., 
og ivaretok drift, lokal bemanning og 
markedsføring av skipene i Brasil.  
I 2011 ble avtale inngått med Petroserv 
S.A. om kjøp av deres 50% andel. 
Selskapet endret etter oppkjøpet navn 
til Farstad Shipping S.A. I 2012 åpnet 
vårt nye kontor i Rio de Janeiro.  

ETABlERING 1956 oG 
oVERGANG TIl oFFSHoRE 
Sverre Farstad & Co. ble etablert i 1956 
som et tradisjonelt shippingrederi, og 
kontraherte sitt første skip, M/S 
Farland, for levering i 1959. Tidlig på 
70-tallet solgte selskapet seg ut av det 
tradisjonelle shippingsegmentet og 
satt igjen med betydelige midler. Dette 
gjorde det mulig å investere i offshore 
service- skip til det nye og voksende 
markedet i Nordsjøen. 

utvikling 1990 – 2012

utvikling i børsverdi 

Årlig inntekt 

HISTOR IEn
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  fa rs ta d shipping - historien

ETABlERING AV IoS 1997 
oG oPPKjøP I 2003
P/R International Offshore Services 
ANS (IOS) ble i 1997 etablert som et 
50-50 partsrederi mellom Farstad 
Shipping og P&O Australia.  Farstad 
Shipping overtok P&Os driftsselskaper 
i Melbourne og Perth. Eta bler ingen ga 
Farstad  Shipping tilgang til australske 
og sørøst-asiatiske farvann. Farstad 
Shipping ble 100% eier av IOS- 
flåten i 2003.

INNoVASjoN
Vi opererer i en sterkt konkurranse-
utsatt næring hvor kravene til 
teknologi og avanserte løsninger 
krever stadig fokus på videreutvikling 
og innovasjon. I 2009 ble Far Samson 
kåret til «Årets Skip»  av både OSJ og  
bransje magasinet Skipsrevyen.  
I 2012 ble Far Solitaire tildelt de 
samme prisene. Dette skipet var også 
en viktig årsak til at vi mottok prisen 
«Årets Nyskaper» . 

ETABlERING AV SElSKAP I 
ABERDEEN  I 1989
Som en følge av rederiets oppkjøp av 
Seaforth Maritime sin flåte, ble 
Farstad Shipping Ltd. opprettet i 1989 
i Aberdeen. Dette var da et drift- og 
markedsføringsselskap for UK-flagge-
de skip, samt norske skip på kontrakt i 
britiske farvann. Farstad Shipping 
Ltd. ble i 2002 et skipseiende selskap 
tilpasset den nye britiske rederi-
skatteordningen. 

KjøP AV To FlåTER  
1986 oG 1989
I 1986 kjøpte vi det meste av 
Wilhelmsens offshoreflåte, totalt åtte 
skip. I tillegg ble det inngått avtale om 
disponering av fire andre skip. I 1989 
inngikk Farstad Shipping avtale om 
kjøp av flåten til Seaforth Maritime i 
Aberdeen, som bestod av 8 skip. Etter 
disse to oppkjøpene var Farstad 
Shipping det største rederiet i 
Nordsjøen med 26 skip.  

FARSTAD SHIPPING 
oFFSHoRE SIMulATIoN 
CENTRE PTy. lTD. 
Selskapet ble etablert i 2010 for å eie 
og  operere et offshore simulator 
senter i Perth, Australia. Senteret ble 
åpnet i desember 2011,  og er  viktig for 
Farstad Shippings satsning på 
utvikling og opplæring av våre 
seilende. 

ETABlERING AV SElSKAP I 
SINGAPoRE I 2006
Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore 
ble etablert som skipseiende selskap i 
2006. Fra oppstart eide og driftet 
selskapet fire skip som opererte i 
Sørøst- Asia. 
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Farstad Shipping oppnådde i 2012 driftsinntekter 
på NOK 3,7 mrd. og et driftsresultat på NOK 730,3 
millioner. Utviklingen i driftsinntektene preges 
av et vanskelig Nordsjømarked og mange skip i 
spotmarkedet i denne regionen. Også markedene 
i Australia/ Asia har i deler av året vært preget av 
overkapasitet på tonnasje. I Brasil har det vært en 
netto avgang av tonnasje i 2012. 

Markedsforholdene tatt i betraktning så leverer 
konsernet tilfredsstillende resultater i de tre første 
kvartalene, mens 4. kvartal ble svakt. Økningen i 
driftskostnader skyldes delvis økt flåte, men også 
en generell økning i driftskostnader. I året som gikk 
kontraherte selskapet fire skip, hvorav 2 PSV og 
2 AHTS, samt solgte fire eldre AHTS. Etter årets 
slutt har vi kontrahert et subsea/ IMR fartøy.

VIKTIgE HEndElSER

driftsinntekter

ebit

resultat etter skatt

tall i NOK mill.

FøRSTE KVARTAl  

nye kontrakter 
Nye avtaler i Australia, Nordsjøen  
og Brasil verdt NOK 250 millioner  
ble annonsert.

kontrahering av skip
Farstad Supply inngikk avtale  
med Vard om bygging av to 
ankerhåndteringsskip av typen  
UT 731 CD. Skrogene vil bli bygget i 
Romania, og utrustning vil finne sted 
ved Vard Langsten i Tomrefjord. 
Levering vil finne sted i løpet av 
1. kvartal i 2014.

Salg av skip
De to eldste AHTS i Farstad 
Shippings flåte, Lady Audrey og  
Lady Valisia, ble solgt.

Fremleggelse  
årsresultat 2011   
Driftsinntekten for året ble NOK  
3 641,3 millioner, EBIT ble NOK 
983,6 millioner og resultatet etter 
skatt ble NOK 568,4 millioner. 

905,5 

163,9 113,7 
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  fa rs ta d shipping - vik tige hendelser

ANDRE KVARTAl

nye kontrakter 
Nye avtaler i Australia og Norge verdt 
NOK 2,2 milliarder ble annonsert. 

kontrahering av skip
Farstad Supply AS inngikk avtale med 
Vard om bygging av to plattform 
supplyskip av typen STX PSV 07. 
Skroget til ett av skipene vil bli bygget i 
Romania og utrustet ved Vard Langsten 
i Tomrefjord. Det andre skipet bygges 
ved Vard sitt verft i Vung Tau, Vietnam. 
Levering vil finne sted i løpet av 2. og 3. 
kvartal 2014. Disse to nybyggene vil 
etter levering gå inn på hver sin 6 års 
kontrakt for Statoil. 

Salg av skip
AHTS Lady Gerda ble solgt.

Generalforsamlingen avholdt
Generalforsamlingen ble avholdt 15. 
mai, og styrets forslag til utbytte på 
NOK 5,00 pr. aksje ble godkjent.

TREDjE KVARTAl

Årets skip
Farstad Shipping ble av Skipsrevyen 
tildelt prisen «Ship of the Year» for PSV 
Far Solitaire. 

– Vi har sterk tro på at denne typen 
innovative, fleksible og miljøvennlige 
fartøyer i økende grad vil gjøre seg 
gjeldende i markedet. I tråd med våre 
verdier skal Farstad Shipping være en 
ledende aktør når det gjelder sikkerhet, 
teknologi og miljøhensyn. Far Solitaire 
leverer på dette, og det er derfor veldig 
gledelig å få denne annerkjennelsen, 
uttalte konsernsjef Karl-Johan Bakken i 
forbindelse med prisutdelingen.  

levering av nybygg
Farstad Shipping Ltd., Aberdeen, tok i 
begynnelsen av juli levering av PSV Far 
Scotsman. Dette skipet har operert i 
spotmarkedet, men vil nå i april gå inn 
på en langtidskontrakt for Statoil i 
Øst- Afrika. Farstad Shipping Pte. Ltd., 
Singapore, tok i midten av september 
levering av PSV Far Skimmer. Dette 
skipet gikk inn på langtidskontrakt for 
Shell Australia. 

FjERDE KVARTAl

levering av nybygg
Farstad Supply AS tok i begynnelsen 
av oktober levering av PSV Far 
Solitaire. 

beste arbeidsplass:  
helse- og velværeprogram
I Australia ble vi tildelt prisen for vårt 
program «Healthier by Far» under 
«2012 Seacare Awards» som ble 
arrangert i Sydney, Australia i slutten 
av oktober. Det er AMSA (Autralian 
Maritime Safety Authority) som står 
bak denne kåringen.   

Årets nyskaper 2012
Prisen «Årets nyskaper» er opprettet 
for å løfte frem i lyset utviklingsarbeid 
som foregår i bedrifter på Sunnmøre 
og Norvestlandet.  Juryens begrun-
nelse for tildelingen var at «Farstad 
Shipping har vist gjennom mange år  
at de er verdensledende innen sitt 
område. Nytenkning gjennomsyrer 
alle prosjekter de utvikler sammen 
med lokale leverandører og verft». 

Salg av skip
Det ble inngått avtale om salg av AHTS 
Lady Cynthia.

933,7

200,8

44,0

958,8

213,6
122,8

905,8

151,9
31,3
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  fa rs ta d shipping - konserns jefen  har ordet

KOnSER nSjEfEn  
HAR OR dET

Farstad Shippings aktiviteter og resultater i 2012 reflek-
terer de samme utviklingstrekk som karakteriserer off-
shore industrien generelt. Vi jobber aktivt med å forbedre 
våre resultater innen sikkerhet og miljø, samtidig som vi 
skal levere overskudd til våre investorer og videreutvikle 
pålitelige og attraktive jobbmuligheter for våre ansatte.

Vårt økonomiske resultat for 2012 gjenspeiler i stor grad 
markedet vi opererer i. Generelt har aktiviteten i markedet 
vært god, men den store økningen i antall supplyskip på 
verdensbasis har medført et overskudd på tonnasje, hvilket 
igjen har resultert i svake ratenivåer gjennom perioden. 

Våre resultater innenfor sikkerhet viser en forbedring 
sammenlignet med fjoråret, og reflekterer en sterkt enga-
sjert og dedikert organisasjon som jobber fokusert for å 
oppnå målsettingen om null skader. 

Dette fokuset deles av våre kunder, og er en viktig målset-
ting innen vår industri.  Også i forhold til miljøutslipp forår-
saket av våre operasjoner, kom vi bedre ut enn noen gang 
tidligere. Dette er en konsekvens av våre investeringer i 
avansert teknologi i forbindelse med vår kontinuerlige for-
nying av flåten. Som en følge av dette, har vi oppnådd 
 lavere drivstofforbruk per skip for flåten generelt. I tillegg 
til redusert bunkersforbruk, blir nå også avgassene fra 
moderne skip renset ved bruk av katalysator, og totalt 
sett har vi dermed oppnådd betydelige reduksjoner av 
både CO2 og NOx utslipp. 

Når det gjelder flåtefornying var 2012 et aktivt år. Opp-
summert har Farstad Shipping solgt 4 eldre skip, tatt 
 levering av 3 nybygg og kontrahert 4 skip. Dette viser et 
sterkt engasjement for videre utvikling av rederiet i tråd 
med markedets behov og muligheter. I løpet av de to 
 første månedene i 2013, har vi tatt levering av ytterligere 
to PSV og bestilt et moderne og avansert SuBSEA- fartøy 
for levering i første kvartal 2015.

Viktige drivere for vår næring viser en positiv trend frem-
over. Oljeprisen er robust, noe som reflekterer en forvent-
ning om en generell vekst i markedet med påfølgende 
 behov for ytterligere investeringer. uro i finansmarkedene 
i Europa samt tilsvarende usikkerhet i andre regioner, gir 
grunn til bekymring. Dette er imidlertid ikke noe nytt. 
usikkerhet og risiko er tradisjonelt en del av shipping, på 
samme måte som næringens sykliske natur. 

Fremover vil det være en prioritert oppgave å opprett-
holde selskapets soliditet og robuste finansielle stilling. 
Dette muliggjør kontinuerlig utvikling av vår kompetanse 
samt vår evne til å tilpasse oss markedets behov, og der-
med også sikre vår posisjon innen den avanserte  delen av 
offshore supplyskip-segmentet. 

I dag er Farstad Shipping et av de ledende supplyskips-
rederier i verden. For oss er sikkerhet, kvalitet og effek-
tivitet i forhold til våre tjenester aller viktigst. Vi har en 
 bevisst holdning til våre ansatte og deres utvikling, og  
vi skal fortsette å utvikle flåten innen vårt definerte 
markeds segment. 

Kompetanse og positive holdninger hos våre ansatte 
gjennom alle ledd er, og vil være, avgjørende for vår kon-
kurranseevne videre fremover. Null skade på mennesker, 
miljø og materiell, samt en målsetting om å levere effek-
tive og bærekraftige tjenester til våre kunder, ligger til 
grunn for Farstad Shipping sin videre utvikling.

Olje og gassnæringen offshore er fullt ut internasjonal i sin natur, og spiller en nøkkel
rolle i videre forbedring av levekår, økonomisk vekst og utvikling i verden. 

karl-johan bakken konsernsjef
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Farstad Shippings styre består av syv medlemmer hvorav tre kvinner og fire menn. Styrets 
lovpålagte oppgaver omfatter den overordnede forvaltning og kontroll av selskapet. Ingen 
av styremedlemmene har ledende stillinger i selskapet.

BjARNE 
SælENSMINDE
(f. 1947)

Styremedlem siden 1989. Siviløkonom 
NHH. Vice President, Gard AS. Variert 
finans og shipping bakgrunn. Tidligere 
direktør i A/S Investas shipping- og 
offshoreseksjon.

ASTRID 
KoPPERNæS
(f. 1957)

Styremedlem siden 2007. Sivilingeniør 
NTH, MSc Stanford University. Diverse 
stillinger som petroleumsingeniør og 
leder innen oljeindustrien i Norge og 
Storbritannia siden 1984. Konsulent for 
operatører og serviceselskap i 
Aberdeen, Skottland.

PER NoRVAlD 
SPERRE 
(f. 1946)

Styrets nestleder. Styremedlem siden 
1990. Juridisk embetseksamen 1972, 
Oslo. Advokat med møterett for 
Høyeste rett. Praksis fra bank m.v. Egen 
advokatpraksis fra 1977. Fra 2000 
partner i advokatfirmaet Schjødt DA.  
En rekke styreverv innenfor rederi-  
og rederirelaterte virksomheter.

STyR ET
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  fa rs ta d shipping - st yret

BjøRN 
HAVNES
(f. 1947)

Styremedlem siden 1988. Sivilingeniør, 
University of Newcastle upon Tyne. 
Daglig leder i Wilhelmsen Lines Malta 
Ltd. og Wilhelmsen Lines Shipowning 
Malta Ltd. Styreformann og daglig leder i 
Wilh. Wilhelmsen Holding Invest Malta 
Ltd. Variert erfaring fra shipping siden 
1973, hovedsakelig innen offshore. 
Tidligere direktør i Skips AS Tudor, Oslo, 
samt markedsansvarlig i Wilhelmsen 
Offshore Services (servicefartøy) og Wilh. 
Wilhelmsens riggdivisjon. En rekke 
styreverv innen industri og offshore.

GRo 
BAKSTAD
(f. 1966)

Styremedlem siden 2005. Siviløkonom 
NHH og statsautorisert revisor. Variert 
bakgrunn fra revisjon, rådgivning, 
finans og offshoreindustrien. Har vært 
del av konsernledelsen i Posten Norge 
AS siden 2006, først som CFO/ 
konserndirektør økonomi og finans, og 
nå som konserndirektør Divisjon Post. 
Styremedlem i Veidekke ASA.

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. Har en rekke tillits- og styreverv 
innen bank, forsikring og Norges Rederiforbund.
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KOnSER nlEdElSEn

Selskapets ledelse består av konsernsjef og finansdirektør som er ansatte ved selskapets 
hovedkontor i Ålesund, samt Executive Vice President, Eastern Hemisphere, som er 
 ansatt ved selskapets kontor i Melbourne, Australia. 

ToRSTEIN l. STAVSENG
Finansdirektør 
(f. 1953) 

Stavseng har hatt stillingen som 
finansdirektør og vært med i selskapets 
ledergruppe siden 1991. Stavseng startet 
i Farstad Shipping i 1988. Han har en 
Mastergrad fra Norges Handelshøyskole 
(NHH) i Bergen. Før han begynte i 
Farstad Shipping hadde han 6 års 
erfaring innenfor bankvirksomhet. 
Styremedlem i Ørskog Sparebank.

joSEPH M. HoMSEy
Executive Vice President, 
Eastern Hemisphere
(f. 1949) 

Homsey er også administrerende 
direktør i Farstad Shipping (Indian 
Pacific) Pty. Ltd. Homsey tiltrådte sin 
stilling i Farstad Shipping i juni 2003, 
etter oppkjøp av P&Os andel i IOS, og 
deres tilhørende driftsorganisasjon 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.

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 Shipping med 15 
års internasjonal erfaring fra 
skipsdesign og skipsbyggingsindustrien. 
Sist som viseadministrerende direktør 
ved Ulstein Ship Technology AS og 
administrerende 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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MEnnESKER, MIljØ
Og SAMfUnn

NASjoNAlITETER KoNToRER VISjoN

Menneskene i Farstad Shipping er vår viktigste ressurs. Kompetente og dedikerte 
mennesker i alle ledd i organisasjonen er hemmeligheten bak vår suksess og den stadige 
forbedringen av kvaliteten i våre tjenester. Sikkerhet og utvikling av våre ansattes 
ferdigheter danner grunnlaget for alle våre operasjoner og aktiviteter.
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menneSkene – vår viktigSte reSSurS

BIRGIT THuNEM 
KNuTSEN

Corporate  
Documentation Manager
Ålesund
Nordvest-Europa

RoBERT (BoB) 
HANKINSoN
 
Senior skipsinspektør

Melbourne
Australia/Asia

RoDRIGo FABIREzA 
DoS SANToS MElo
 
Andrestyrmann 

Far Sailor
Brasil

louIS CHuA

Økonomisjef

Singapore
Australia/Asia
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menneSkene – vår viktigSte reSSurS

ASHlEy BoyES

Velferdsoffiser

Aberdeen
Nordvest-Europa

lIV INGRID RuSET

Velferdskoordinator

Ålesund
Nordvest-Europa 

jüRGEN RuST

Kaptein

Far Scimitar
Nordvest-Europa

KåRE RoAlD

Maskinsjef

Ålesund
Nordvest-Europa
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Våre verdier; sikkerhetsbevisst, verdiskapende, etterret-
telig, inkluderende samt synlig og transparent, blir pre-
sentert på side 4 og 5 i denne rapporten.

VåRT ETISKE GRuNNlAG
Det forventes at alle våre ansatte følger de lover og regler 
som til enhver tid og i alle sammenhenger gjelder. Dette, 
sammen med våre styrende dokumenter som pres ente-
res nedenfor, gir retningslinjer for hva som er akseptabel 
 adferd for våre ansatte. I året som gikk ble det på kon-
sernnivå gjennomført et prosjekt for å utarbeide felles 
etiske retningslinjer. Disse skal være retningsgivende for 
alle våre ansatte samt alle som representerer selskapet. 
Gjennom en felles forståelse av våre verdier, bidrar vi til en 
styrking av Farstadkulturen. 

EIERSTyRING oG SElSKAPSlEDElSE
Farstad Shippings prinsipper for god eierstyring og sel-
skapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdi-
skapning til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet 
for øvrig.  «Norsk anbefaling for eierstyring og selskaps-
ledelse» (sist revidert 23.10.2012) er lagt til grunn for 
selskapets rapportering innenfor dette området. Ledel-
sen og styret i Farstad Shipping vurderer årlig prinsip-
pene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan disse 
blir ivaretatt i konsernet. På selskapets hjemmeside:  
(farstad.com/virksomheten/investor/eierstyring--sel-

skapsledelse) finnes  en nærmere beskrivelse av prinsip-
pene for virksom hetsstyring.

SAMFuNNSANSVAR
– united nations Global Compact
Farstad Shipping har siden 2011 vært tilsluttet united 
Nations Global Compact. Selskapet forplikter seg  dermed 
til å følge uNGC’s prinsipper knyttet til menneskerettighe-
ter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

ISM (INTERNATIoNAl SAFETy MANAGEMENT)
«International Safety Management» koden er den inter-
nasjonale standarden for sikker ledelse og operasjon  
av skip og forebygging av forurensing. ISM sertifisering 
er obligatorisk for alle passasjerskip og alle skip over 
500 Gt i internasjonal fart, og for rederier som opererer 
slike fartøy.

ISPS (INTERNATIoNAl SHIP AND PoRT  
FACIlITy SECuRITy CoDE) 
«International Ship and Port Facility Security» koden er 
den internasjonale standarden som fastlegger minimums 
sikkerhetsarrangementer for skip, havn og statlige myn-
digheter.  ISPS sertifisering er obligatorisk for skip i inter-
nasjonal fart inkludert passasjerskip, lasteskip over 500 
Gt og mobile offshore drilling enheter og for havner som 
betjener disse skipene.

verdier og St yrende dokumenter 

Farstad Shipping er et verdidrevet selskap som skal være en langsiktig leverandør av store 
og mellomstore offshore supplyskip til olje og gassindustrien. Driften av selskapet skal 
være bærekraftig og vi skal ha en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder 
hvor vi er representert.  For å oppnå dette er vi avhengig av lojale, motiverte og kompetente 
medarbeidere, en effektiv organisasjon og en konkurransedyktig flåte. Våre verdier, etiske 
grunnlag og styrende dokumenter ligger til grunn for alle våre operasjoner og aktiviteter.
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SERTIFISERING ISo 9001:2008
Dette innebærer at vårt styringssystem er sertifisert etter 
standarden for god kvalitetsstyring. Sertifiseringen utføres 
av en uavhengig tredjepart, og dokumenterer overfor blant 
annet våre kunder at de kan stole på at vi har innført nødven-
dige interne rutiner for å kunne møte deres forpliktelser. ISO 
9001:2008 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. 
Systemet identifiserer mulige feil før de oppstår, og  hindrer 
at feil gjentar seg. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av 
økt sikkerhet og færre driftsavbrudd med påfølgende kost-
nadsbesparelser. Standarden er prosessorientert og legger 
vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er 
tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

SERTIFISERING ISo 14001:2004
Dette innebærer at vårt styringssystem er sertifisert etter 
standarden for god miljøledelse. Sertifiseringen er utført 
av en uavhengig tredjepart, og dokumenterer overfor 
blant annet våre kunder at de kan stole på at vi aktivt redu-
serer bedriftens og tjenestenes miljøbelastning til et mini-
mum. Standarden krever at bedriften utarbeider miljø-
målsettinger og nødvendige ledelsessystem for å nå slike 
mål setninger. ISO 14001:2004 sertifiseringen fastset-
ter en god praksis for en «føre var» politikk for vår bedrifts 
innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert 
 styringssystem, går vi lenger enn bare å oppfylle regel-
verket. Vårt fokus blir på kontinuerlige forbedringer.

SERTIFISERING oHSAS 18001
Det er planlagt at sertifiseringen av OhSAS 18001 skal 
skje i første kvartal 2013.  OhSAS 18001 gir oss et godt 
rammeverk for kontroll og forbedring innen helse og sik-
kerhet relatert til arbeidsmiljø. Dette sertifikatet vil da 
 dokumentere at vårt ledelsessystem er målt opp mot en 
standard for god praksis, og funnet å være i samsvar med 
den. Sertifikatet utstedes av et uavhengig akkrediterings-
organ, og viser ansatte og andre interessegrupper at vi 
 arbeider etter «føre var» prinsippet for å sikre våre medar-
beideres arbeidsmiljø.

Farstad Shipping ønsker å befeste sin posisjon som et 
 internasjonalt konkurransedyktig og lønnsomt selskap 
gjennom felles prosedyrer og arbeidsprosesser. Basert på 
de føringene som ligger i selskapets styrende dokumen-
ter, har Farstad Shipping utarbeidet retningslinjer som 
regulerer driften av selskapet og flåten. Styringssystemet 
blir kontinuerlig revidert og oppdatert for å sikre at gjel-
dende lover, forskrifter og interne krav til enhver tid blir 
overholdt.
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FarStad beSte pr akSiS

Med utgangspunkt i våre verdier har vi etablert endringsprogrammet «Farstad beste 
praksis». Dette programmet omfatter felles arbeidsprosesser og prosedyrer som er 
 gjeldende for hele konsernet. 

 

birgit thunem knutSen

Corporate doCuMentation ManaGer

ålesund

Jeg ble ansatt som HSEQ Manager i Farstad 
Shipping i 2003, men i 2009 fikk jeg nytt 
ansvarsområde, og i dag jobber jeg som 
Corporate  Documentation Manager. Jeg har 
blant annet ansvar for å koordinere at revi
sjoner og videreutvikling av Integrated 
Management System (IMS) skjer globalt. 

Innføring av felles arbeidsprosesser støttet av felles It-
systemer, har gitt økt integrasjon og samhandling og der-
med en forbedring av informasjonsflyten og kvaliteten på 
våre data. Dette gjelder både mellom selskapets kontorer, 
internt på hvert kontor og mellom skip og land. I løpet av 
2012 har vi tatt i bruk felles arbeidsprosesser støttet av 
felles It-systemer innenfor områdene økonomi, befrakt-
ning, beredskap, personal samt helse, miljø og sikkerhet.

Vårt styringssystem IMS (Integrated Management 
 System) omhandler forpliktelsene som Farstad Shipping 
har i forhold til hMS, overholdelse av lovfestede regler og 
reguleringer samt overholdelse av kontraktsmessige 
 forpliktelser i forhold til operasjon og drift av skip. I 2012 
startet vi en omfattende revisjon av vårt styringssystem 
(IMS) med henblikk på å øke kvaliteten på systemet, gjøre 
det mer brukervennlig og samtidig sikre at systemet 
reflekterer Farstad beste praksis. Prosjektet fortsetter 
med opplæring og implementering i første halvdel av 
2013. For utvalgte områder vil arbeidet fortsette høsten 
2013. I tillegg har våre innkjøps- og tekniske drifts av-
delinger startet revisjon av sine prosesser nå i første kvar-
tal av 2013. 

DoKuMENTHåNDTERINGSSySTEM
Som et ledd i å gjøre styringssystemet (IMS) mer bruker-
vennlig for våre ansatte, ble det besluttet å publisere 
dette i et felles dokumenthåndteringssystem, Docmap. 

Systemet tar høyde for at brukerne har behov for ulik 
informasjon. Applikasjonen om bord på skipene kommuni-
serer med en database på land, noe som gir oss mulighet 
til å gjøre endringer og distribuere disse til hele konsernet i 
løpet av 24 timer. Opplæring og trening i bruk av systemet 
både blant kontoransatte og seilende står sentralt i arbei-
det med å sikre at våre operasjoner er i henhold til Farstad 
beste praksis. 
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2012 har for min del stort sett vært dedikert til (IMS) 
 Optimalisation Project med hovedfokus på Shipboard 
 Operation. Dette er det største revisjonsprosjektet som vi 
noen gang har jobbet med i Farstad Shipping. Bakgrunnen 
for prosjektet var tilbakemeldinger fra flåten, samt endrin-
ger i International Safety Management (ISM) Code, noe som 
innebærer strengere krav til identifisering og håndtering 
av risiko i forbindelse med operasjoner om bord. Hovedmå-
let for prosjektet er å forbedre innholdet i eksisterende 
dokumentasjon, gjøre den mer brukervennlig, samt å defi-
nere Farstad beste praksis.

Gjennom prosjektet har fokuset hele tiden vært å forsterke 
den globale Farstad-kulturen, og utvikle en felles forståelse 

for selskapets arbeidspraksis i de ulike regionene. Arbeidet 
skal gi større forutsigbarhet både for selskapets ansatte og 
klienter, noe som skal bidra til at vi i større grad kan opptre 
som et helhetlig selskap. Alt dette understøttes av et nytt 
dokumenthåndteringssystem som nå implementeres i hele 
organisasjonen. Vi håper selvfølgelig at dette skal gi oss en 
mer effektiv måte å jobbe på. 

Gjennom dette arbeidet har jeg fått en fantastisk mulighet 
til å lære veldig mye om hvordan vi jobber i de ulike regio-
nene, hva som er utfordringene og hvordan hver enkelt av 
oss kan bidra til å gjøre en forskjell. Ikke minst har jeg fått 
muligheten til å bli kjent med mange flotte kolleger i det 
globale Farstad.
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oPPlæRING oG uTVIKlING 
I Farstad Shipping har vi fokus på å videreutvikle våre med-
arbeidere, og vi bruker betydelige ressurser innenfor områ-
dene holdningsskapende arbeid og lederutvikling. Vi legger 
vekt på at våre ansatte til enhver tid etterlever de kompe-
tansekrav som settes av myndigheter og kunder, samt at 
det arbeides proaktivt med hensyn til utvikling av kompe-
tansefremmende tiltak som sikrer at selskapet ligger i for-
kant av næringen. I løpet av året har vi jobbet med å stan-
dardisere kurs på tvers av konsernet for å sikre at våre 
medarbeidere har de samme forutsetningene for å gjøre 
en god jobb. Det ble i 2012 gjennomført en rekke kurs 
innenfor feltene sikkerhet (StCW og OLF), operatørkurs, 
tekniske kurs samt andre typer kurs. til sammen investerer 
Farstad Shipping i overkant av NOK 80 millioner til opplæ-
ring og utvikling av våre ansatte i løpet av et år. 

Vi har gjennom året også gjennomført kompetansefrem-
mende tiltak i forhold til regionale utfordringer. 

Mannskapet ombord i våre skip representerer mange 
nasjonaliteter. Dette skaper kulturelle utfordringer i for-
hold til kommunikasjon og samarbeid ombord. I Brasil ble 
det i fjor gjennomført språkkurs om bord på to av våre skip 
som et pilotprosjekt. Erfaringene fra dette prosjektet har 
resultert i at vi i dag tilbyr språkkurs som et permanent til-
bud på alle våre skip i Brasil. Vi har språklærer om bord på 
de av våre skip i Brasil hvor mannskapet består av flere 
nasjonaliteter. Det brasilianske mannskapet lærer engelsk, 
mens det europeiske mannskapet lærer portugisisk. Det 
fokuseres også på kultur og kulturforståelse på disse kur-
sene. Kurstilbudet har resultert i bedre kommunikasjon og 
økt forståelse for kulturelle forskjeller ombord. 

I Australia ble det i 2012 gjennomført seminarer for alle 
selskapets ansatte i regionen med fokus på urbefolknin-
gen i Australia. Formålet med seminaret var å gi våre 
ansatte innsikt i utfordringer som urbefolkningen har på 
arbeidsplassen, og hvordan en kan håndtere disse. I tillegg 

ble det undervist i hvordan en kan tolke kroppsspråket hos 
en person, samt hvordan dette kan tilkjennegi kulturell sen-
sitivitet og/eller erfarte utfordringer. 

SIMulAToRTRENING
En viktig del av vår kompetansebygging er simulatortre-
ning. Viktige elementer i simulatortreningen er lagtrening, 
interaksjon og kommunikasjon mellom de ulike stillingene 
ombord i et skip, slik at mannskapet kan få trent på ulike 
operasjoner under kritiske og ekstreme forhold.

Farstad Shipping har siden etableringen av Offshore 
Simulator Centre (OSC) i Ålesund brukt senteret til tre-
ning av egne ansatte. Flere av våre kapteiner har vært 
innleid som treningsinstruktører ved senteret. OSC ble 
åpnet i 2005 med utgangspunkt i et samarbeid og delt 
eierskap mellom Farstad Shipping, Rolls-Royce Marine, 
Marintek og høgskolen i Ålesund.

våre medarbeidere

For å nå vår målsetting om å være en ledende aktør innen våre markedssegmenter, er vi 
avhengig av å ha kompetente og kunnskapsrike mennesker til å drive vår virksomhet på 
en sikker og effektiv måte. 

rodrigo Fabireza doS SantoS melo 

andreStyrMann, Far Sailor

Brasil

Jeg begynte å jobbe i Farstad  Shipping som 
lærling. Under hele opplærings perioden jobbet 
jeg om bord på  Farstadskip med brasiliansk 
flagg. Alle jeg har møtt i denne perioden har 
vært flinke lærere og hjulpet meg med å  
utvikle mine ferdigheter.
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Spesielt har kapteinene vært viktige for meg. Etter endt lære-
tid var jeg så heldig at jeg også fikk jobb om bord i et skip hos 
det samme rederiet. To og et halvt år senere er jeg svært 
fornøyd med fortsatt å være om bord på samme  skipet.

I løpet av 2012 deltok jeg på HSEQ-konferansen. Rederiet 
arrangerer med jevne mellomrom slike HSEQ- konferanser 
for de seilende her i Brasil. Her får vi mulighet til å bli bedre 
kjent med flere av kollegaene våre, samtidig som det også er 
en fin mulighet til å møte familiene til de som jobber sammen 
med meg. Dette året har jeg også deltatt på pilotprosjektet 
som ble gjennomført i forbindelse med at rederiet skal star-
te med verdisamlinger her i Brasil, noe jeg syns var veldig 

interessant. På denne samlingen fikk jeg muligheten til å 
uttrykke min mening, og siden ledelsen i selskapet var til 
stede på samlingen fikk jeg følelsen av at min mening virke-
lig betydde noe for selskapet. Jeg håper derfor at jeg blir 
invitert til å delta neste gang også.

Jobben min omfatter i dag grunnleggende sikkerhetstrening 
og ansvar for beredskapen om bord, i tillegg har jeg ansvar 
for skips manøvrering og vinsjekjøring. Jeg gjør også mye av 
papirarbeidet i forbindelse med våre oppdrag. Forholdet til 
kollegaene om bord og på land er godt, og  jeg er veldig   
godt fornøyd med arbeidsmiljøet. Farstad  Shipping er et 
 fantastisk selskap å jobbe for.  
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Erfaringene fra OSC gjorde at Farstad Shipping i desem-
ber 2011 åpnet sitt eget simulatorsenter i Perth, Austra-
lia. treningsopplegget ved senteret i Perth er utviklet i 
samarbeid med OSC og høgskolen i Ålesund.

Gjennom 2012 har vi hatt en suksessfull introdusering av 
treningsopplegget ved simulatorsenteret i Perth. I løpet 
av året hadde vi i overkant av 400 ansatte som deltok på 
kurs med varighet fra to til fem dager. tilbakemeldingene 
har vært svært positive. Mange av våre ansatte har nå 
gjennomført mer enn tre samlinger. Våre instruktører og 
administrasjonen ved senteret har bidratt med en ny stan-
dard for kompetansetrening i denne regionen. Både per-
soner med erfaring fra simulatorsenteret i Ålesund og 
våre ansatte i Australia har vært med på å utvikle beste 
praksis for både PSV- og AhtS- operasjoner. Senteret er 
sertifisert for DP innførings- og DP simulatorkurs, her-
under også DP 2. I april vil senteret bli sertifisert for tre-
ning i bruk av offshore kran. Senere i 2013 planlegges 
sertifisering for trening i bruk av ankerhåndteringsvinsj. 

BEREDSKAP
Rederiet har i 2011 og 2012 gjennomført en omfattende 
oppgradering av beredskapssystemet på tvers av konser-
net, for å stå bedre rustet til å håndtere en eventuell krise-
situasjon.

Dette innebærer at vi nå har et felles system og hand-
lingsmønster uavhengig av region og operasjonsområde. I 
2012 har vi prioritert styrking av kompetansen innen 
beredskapshåndtering gjennom øvelser og trening for 
dedikert beredskapspersonell. 

REKRuTTERING
Farstad Shipping har vært, og skal fortsette å være, et 
selskap som tar ansvar for opplæring av medarbeidere 
både på sjø og land. Vi jobber aktivt med rekruttering, og 
besøker gjennom året skoler og messer for å rekruttere 

studenter. totalt har vi i dag i overkant av 70 ungdommer 
som er ansatt som lærling eller kadett hos oss. 

I samarbeid med Woodside har vi i flere år tilbydd et tre-
ningsprogram beregnet på urbefolkningen i Australia,  
der vi gir de muligheten til å utdanne seg til matroser. 
Matroslærlingene som blir tatt opp på dette programmet 
starter treningen med 14 uker på skolebenken for å forbe-
rede seg på jobben om bord. Etter dette må de gjennom 
en obligatorisk opplæring på 36 uker før de mottar sertifi-
kat som matroslærling. Gjennom opplegget har de også 
muligheten til å utdanne seg videre. Farstad Shipping har 
per i dag 36 seilende som har deltatt i dette programmet.

Karanba er et sosialt prosjekt som Farstad Shipping støt-
ter i Brasil. Gjennom dette prosjektet tar vi inn et visst 
antall lærlinger hvert år. Mer informasjon om dette pro-
sjektet finnes på side 39. 

Gjennom programmet «Maritim trainee» rekrutteres 
nyutdannede studenter med mastergrad til vår landba-
serte organisasjon i Norge. Programmet er toårig og 
arrangeres i regi av Norges Rederiforbund. Det spesielle 
med ordningen er at en rekke bedrifter tilknyttet den mari-
time næringen går sammen om et program som gir stu-
dentene stor bredde både i opplæringen og i nettverks-
byggingen. til sammen har fire ansatte deltatt på dette 
programmet. 

VERDIER oG VERDISAMlINGER 
Farstad Shipping arrangerte den første verdisamlingen i 
2005. Fokuset på samlingene er våre ansattes holdninger 
og atferd i forhold til offshore operasjoner og rederiets 
sikkerhetskultur. 

Vi bruker betydelige ressurser på å styrke organisasjonen 
gjennom verdisamlingene. Samlingene går over to dager, 
og deltakerne er både land- og sjøansatte. Samlingene har 
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som mål å utvikle en felles forståelse av verdiene i Farstad, 
samt å gjøre verdiene håndgripelige i daglige gjøremål og 
utfordringer i jobben. Det legges vekt på å skape forstå-
else for ulike kulturer, samt sette fokus på kulturforskjeller 
og det individuelle ansvar med basis i verdiene. 

Vi har leid inn profesjonelle konsulenter innen leder- og 
organisasjonsutvikling som faglig ansvarlige for oppleg-
get. Sammen med selskapets ledelse følger konsulentene 
alle verdisamlingene. tilstedeværelse og engasjement fra 
selskapets ledelse er viktig med henblikk på å skape for-
ståelse for sammenhengen mellom selskapets verdier og 
selskapets strategi.

Samtlige driftsselskaper skal gjennomføre verdisamlin-
ger, men tilpasninger vil bli gjort for å ta hensyn til regio-
nale forskjeller. I 2012 er det gjennomført verdisamlinger 
i Norge, Skottland og Brasil. I 2013 vil vårt kontor i Aber-
deen avslutte første runde med samlinger, mens samlin-
gene vil fortsette i Brasil. Siste region ut er Asia/Australia 
med planlagt oppstart i 2014. Deltakelse på verdisamlin-
gene er obligatorisk for våre ansatte.

HElSEN TIl VåRE MEDARBEIDERE
I Australia/Asia vant Farstad Shipping pris i kategorien 
«beste helse- og trivselsprogram» for sitt opplegg «healt-
hier by Far». Prisen var en annerkjennelse for programmet 
som ble introdusert for flåten i 2012. Inkludert i oppleg-
get er helsevurderinger (utenom det som er påkrevd), opp-
læring av kokkene i valg av råvarer og tilberedningsmeto-
der, samt implementering av ergonomiske og manuelle 
treningsmetoder for å forhindre muskel- og skjelettplager 
og belastningsskader. 

For våre skip som opererer i Brasil, har vi i løpet av året 
kjørt et prosjekt innen ernæring med fokus på sunne mat-
vaner. Dette er også noe vår største kunde i regionen, 
Petrobras, legger vekt på. Kokkene som jobber om bord 

har fått opplæring i valg av råvarer og trening i tilbered-
ning av sunne matretter. I tillegg har vi hatt fokus på svinn-
reduserende tiltak både hos våre leverandører og om bord. 
Vi har også forhåpninger om at økt bevissthet om sunne 
råvarer vil resultere i mindre sykefravær på sikt. Et lig-
nende prosjekt for rederiets skip som opererer i Nord-
sjøen er planlagt med oppstart i 2013.

INTERN KoMMuNIKASjoN
Farstad Shipping satser på utvikling og vedlikehold av fel-
les informasjonskanaler for hele konsernet. Gjennom 
dette arbeidet sikres regelmessighet og kvalitet i infor-
masjonen, samt at alle ansatte har tilgang til den samme 
informasjonen. 

En viktig informasjonskanal er internavisen «FarInfo». 
tanken bak «FarInfo» er å knytte ansatte og deres familier 
nærmere sammen på tvers av regionene gjennom å pre-
sentere ulike hendelser og jobbrelaterte situasjoner i 
rederiet. Denne kommer ut fire ganger i året, og blir distri-
buert hjem til alle våre medarbeidere. 

Ansatte og deres familier samt selskapets pensjonister 
har også tilgang til vår interne hjemmeside «Farstad Com-
munity». Denne siden blir oppdatert fortløpende med his-
torier fra dagliglivet i Farstad Shipping. hjemmesiden 
foreligger nå både i norsk, britisk og portugisisk versjon. 
Kontorene i Australia/Singapore vil åpne sin versjon i løpet 
av våren 2013. De ulike versjonene er tilgjengelig for alle 
våre ansatte uavhengig av regionstilknytning. 

«What’s up…» er et månedlig, lokalt nyhetsbrev som sen-
des ut fra det lokale driftskontoret. Nyhetsbrevet innehol-
der oppdateringer om hva landorganisasjonen arbeider 
med, og da spesielt i forhold til skipsdriften. Selv om dette 
er et lokalt nyhetsbrev, er også «What’s up» tilgjengelig for 
alle våre ansatte på tvers av regionene.
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Våren 2013 vil driftsselskapene i Australia/Singapore 
også komme med egen utgave av «What’s up». 

I siste del av 2012 sendte vi ut en global spørreundersø-
kelse med fokus på dagliglivet på arbeidsplassen, den 
enkeltes behov for informasjon og hvordan vi kommunise-
rer internt. Resultatene av denne undersøkelsen blir fulgt 
opp i 2013.
 
VElFERD
Selskapet har med bakgrunn i selskapets verdier utviklet 
en rekke velferdstilbud, både for seilende og kontoran-
satte, som skal gi merverdi utover vanlige ytelser. For å 
tilrettelegge og utvikle disse tilbudene, ble det i 2007 
ansatt en egen velferdskoordinator knyttet til hovedkon-
toret. Siden den gang er det blitt ansatt egne velferdsko-
ordinatorer i alle våre regioner. 

Vi bruker mye tid og ressurser på velferdsordningen for 
våre seilende. Velferdskonseptet, som ble utviklet ved 
hovedkontoret, er skapt i nært samarbeid med de sei-
lende og deres tillitsvalgte. Ordningen, tilpasset lokale 
forhold, blir nå overført til våre øvrige kontor. 

De ansattes familie er en viktig interessegruppe for sel-
skapet. Vi har utviklet og implementert ordninger for å 
ivareta kontakten med familiene. Gjennom sosiale arran-
gementer, gode velferdstilbud og formidling av informa-
sjon ønsker vi å skape et velferdstilbud som styrker følel-
sen av tilhørighet til rederiet. 

lIKESTIllING
Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig for å fremme like-
stilling på alle områder for derved å skape en organisasjon 
med mangfold. Ved årsskiftet var det i konsernet ansatt 
2 080 personer som representerte i alt 35 nasjonaliteter.
Vi er bevisste på at det ikke skal forekomme forskjellsbe-
handling grunnet kjønn. Prinsippet om lik lønn for likt 
arbeid gjelder i lønnsfastsettingen. Det skal kun legges 
relevante kvalifikasjoner som utdanning, erfaring, resulta-
ter og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser, 
opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Av selskapets 
230 kontoransatte var det ved utgangen av året 106 

kvinner. Farstad Shipping har en utfordring i å få jenter til 
å velge maritim utdanning.

Ved årets slutt var totalt antall seilende 1 850, men bare 
61 av disse var kvinner. Selskapet vil fortsette arbeidet 
med å rekruttere kvinner til maritimt relaterte stillinger. 
I tillegg til å ha fokus på likestilling, arbeides det også for å 
inkludere personer fra grupper som er underrepresentert 
på arbeidsmarkedet, herunder personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Vi har også i flere år hatt et samarbeid med Woodside for å 
rekruttere ungdommer fra urbefolkningen i Australia. 
ungdommene blir tilbudt et treningsprogram som gir dem 
muligheten til å utdanne seg til matroser og med mulig-
heter for videre avansement, se side 28 for mer infor-
masjon. 

SyKEFRAVæR
Sykefraværet for ansatte ombord i våre fartøy har utviklet 
seg positivt sammenlignet med fjoråret. I 2012 var syke-
fraværet 3,30 % (3,51 % i 2011). Også sykefraværet 
blant våre kontoransatte har hatt en positiv utvikling fra 
2,12 % i 2011 til 1,69 % i 2012.

aShley boyeS 

velFerdSoFFiSer

Aberdeen

Jeg begynte å jobbe som HSEQassistent i 
Farstad Shipping i august 2010. Et av mine 
ansvarsområder var da å hjelpe til med 
 organiseringen av de nylig oppstartede 
verdisam lingene her i Aberdeen. 
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Etter hvert ble det imidlertid åpenbart at de sjø- og landan-
satte i Aberdeen hadde behov for en velferdsoffiser, tilsva-
rende den som allerede var blitt ansatt i Ålesund. I mars 2012 
ble jeg derfor ansatt som velferdsoffiser, noe jeg er veldig godt 
fornøyd med. Mange ulike prosjekter har stått på dagsorden 
i 2012, men det største enkeltprosjektet er nok den første 
hotellweekenden som noen gang har blitt arrangert for sel-
skapets ansatte i Aberdeen. Weekenden ble arrangert som 
et resultat av tilbakemeldinger fra de ansatte som ønsket å 
treffe kollegaene, og vennene, også utenfor jobben. Det ble 
derfor arrangert fire slike helger i løpet av 2012. Alle ble en 
stor suksess, og tilbakemeldingene var enestående. 

Jeg mener at noen av de viktigste egenskapene til en vel-

ferdsoffiser er empati, tålmodighet og troverdighet. Det er 
veldig viktig at både seilende og kontoransatte føler at de kan 
kontakte meg om alt mulig, og at jeg er her for å støtte dem. 
Min rolle er å være synlig, bruke tid på å lytte, bry meg og å 
være upartisk, uansett situasjon. 

Jeg opplever miljøet i Farstad Shipping som veldig positivt. 
Atmosfæren på kontoret er livlig, og det er enkelt å komme 
i kontakt med ledelsen. Verdisamlingene har tilført verdifull 
integrering mellom seilende, kontoransatte og ledelse, og jeg 
tror at dette er viktig for veien videre. Samtidig er god dialog 
mellom velferdsoffiserene fra de ulike regionene viktig for 
videreutviklingen av den fremtidige velferden, og dette er 
noe vi jobber med hver dag for å forbedre ytterligere.
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Alle selskapets ansatte er til enhver tid pålagt å følge våre 
retningslinjer, prosedyrer og instrukser med utgangs-
punkt i våre styrende dokumenter (side 22-23) for å 
oppnå en sikker, effektiv og miljøvennlig operasjon av våre 
fartøy i henhold til nasjonale og internasjonale krav og 
bestemmelser.

Varsomhet skal utøves for å beskytte seg selv, kollegaer, 
miljøet, fartøyet, last, offshore installasjoner og tredje 
part.

Farstad Shipping er opptatt av læring og erfaringsdeling 
på tvers av selskapets flåte, basert på alle typer hendel-
ser både med og uten skade. Betydelige ressurser inves-
teres for å skape tryggere arbeidsplasser gjennom auto-
matisering, fjernstyring og mekanisering av operasjoner 
med høyt risikopotensial. I hovedsak gjøres dette for å 
lette arbeidet og eliminere behovet for våre ansattes til-
stedeværelse i risikoutsatte områder. I dette arbeidet pri-
oriteres det å utføre årsaksanalyse ved hendelser som 
innebærer høyest risiko både når det gjelder personskade 
og hendelser med storulykke potensial. Videre fokuseres 
det på å videreutvikle sikkerhetskulturen gjennom hold-
ningsskapende arbeid og lederutvikling. Det er blant 
annet nedfelt i rederiets helse-, miljø- og sikkerhetspolicy 
at alle har rett og plikt til å stoppe arbeid som ikke utføres 
på en sikker måte.

En viktig del av hMS-styringen er registrering, rapporte-
ring og vurdering av ulike hMS-data. til hjelp i dette arbei-
det er det etablert en rekke måleindikatorer. Formålet er å 
dokumentere den kvantitative utviklingen over tid, samt å 
styrke beslutningsgrunnlaget for et systematisk og mål-
rettet forbedringsarbeid.

En av disse måleindikatorene er fraværsskadefrekvens. 
Rederiet måler denne som antall personskader med fra-
vær pr. million arbeidede timer, målt 24 timer i døgnet slik 
at også fritidsskader inkluderes. For 2012 var fraværs-
skadefrekvensen på 0,41 mot 1,38 i 2011 (se tabell side 
34). Antallet fraværsskader var 3 mot 10 i 2011. Dette er 
en betydelig nedgang, og samtidig en fortsettelse av den 
nedadgående trenden vi har sett de siste årene. Vi er nå 
definitivt blant de beste på dette området i vårt segment. 
Det har blitt iverksatt ulike tiltak basert på granskning 
både av hendelser som har medført personskader og av 
hendelser med skadepotensiale. Disse tiltakene vil vide-

Sikkerhet

Farstad Shipping sine mål innen helse, miljø og sikkerhet er å operere uten skader på 
mennesker, miljø og materiell. Rederiet arbeider aktivt for å bevisstgjøre ansatte med 
henblikk på å nå denne målsettingen. Både selskapets hovedstyre og styrene i datter
selskapene behandler utviklingen innenfor helse, miljø og sikkerhet på alle sine møter.

Jürgen ruSt 

kaptein, Far SCiMitar

Australia/Asia

Jeg begynte i Farstad Shipping tidlig på 
2000tallet. I løpet av disse årene har jeg jobbet 
hovedsakelig med ankerhåndteringsoperasjoner 
i Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, 
Japan og VestAfrika. I denne regionen jobber 
vanligvis ankerhåndteringsskipene i tilknytning 
til boreriggene, og ankerhåndtering jobber vi 
med bare når riggen har behov for det. Ellers 
assisterer vi riggen som et vanlig PSVskip.
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Under en ankerhåndteringssituasjon er arbeidsoppgavene 
mine å kontinuerlig vurdere værforhold, stabiliteten til 
 skipet, samt å sørge for at styrmennene har den nødvendige 
kompetansen for å ivareta sine roller om bord. Jeg har også 
ansvar for å koordinere sikkerhetsmøtene om bord, samt å 
sikre at alle operasjoner blir utført i henhold til vår mål setting 
om å operere uten skader på mennesker, miljø og materiell. 
Ellers endrer arbeidsoppgavene mine seg i forhold til skipets 
operasjonsmodus. 

Sikkerheten har førsteprioritet ved alle operasjoner. Vi er 
pålagt strenge prosedyrer som skal følges, både fra riggope-
ratørens og fra rederiets side. Risikoforhold blir kontinuer-
lig vurdert, og før selve riggforflyttingen eller ankerhåndte-
ringsjobben blir det gjennomført et innledende møte, som 
igjen blir etterfulgt av en prosedyregjennomgang før jobben 

blir utført. Operasjonen kan også når som helst av hvem som 
helst avblåses dersom det oppstår fare/risiko, eller vi har 
behov for å utføre operasjonen på en annen måte for å for-
sikre oss om at sikkerheten blir ivaretatt. Etter hver opera-
sjon har vi et møte hvor vi evaluerer hva som fungerte og hva 
som kan forbedres, dette for å sikre læring til neste gang. 

Farstad har stort fokus på opplæring, og jeg har blant annet 
deltatt på kurs ved simulatorsentrene i Ålesund og i Perth. 
Kursene gir mulighet til å trene seilende både i teambuilding 
samt i å utføre oppgaver som de normalt ikke utfører, alt med 
et sterkt fokus på risikohåndtering. På mitt siste kurs ved 
simulatorsenteret fikk jeg prøve å kjøre ankerhåndterings-
vinsj. Dette var en super erfaring som har gjort meg i stand 
til å skjønne alle aspekter av vinsjeoperasjonene, som jeg 
også er ansvarlig for.
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reføres i tiden fremover. Vår målsetning om null berøringer 
med offshoreinstallasjoner ble oppnådd i 2012. 

En prosedyre for berging av personell i forbindelse med 
arbeid i høyden og i tanker, er blant sikkerhetstiltakene vi 
har iverksatt.  Alle skip er utstyrt med nødvendig red-
ningsmateriell, og det blir utført trening på dette både ved 
treningssenter på land og om bord. Som en del av opplæ-
ringen til arbeid i tank, blir det også arrangert kurs i 
gassteori og bruk av tilhørende gassutstyr. 

Det foregår et kontinuerlig arbeid med å forbedre sikker-
heten i forbindelse med operasjon og drift av våre skip, 
hovedsakelig i samarbeid med våre kunder. God kontroll 
med skipenes tekniske tilstand og dets reservesystemer 
(redundans), samt styringen av operasjonell sikkerhet, 
består i hovedsak av følgende elementer:

• Erfaringsoverføring og prioritering ved prosjektering  
og bygging av nye skip

• Løpende vedlikehold og oppgradering av skip
• Alle operasjoner blir utført av kvalifisert og kompetent 

personell

• Bevisstgjøring og etterlevelse av eksterne og interne krav

Det er i tillegg gjennomført risikoanalyse i forhold til reise-
virksomhet i de ulike regionene vi opererer i.

RISIKo uNDER oFFSHoRESERVICE 
oPERASjoNER
Vi har besluttet å delta i forskningsprosjektet «Risiko 
under offshoreservice operasjoner» som har oppstart i 
2013. høgskolen i haugesund er ansvarlig for prosjektet, 
og Forskningsrådet har bevilget støtte for perioden 2013 

til 2017 når prosjektet planlegges ferdig.  Flere av både 
våre samarbeidspartnere og konkurrerende rederier del-
tar i prosjektet. Målet er å identifisere og styre risiko samt 
kartlegge hvordan denne type risiko kan reduseres under 
offshoreoperasjoner. Prosjektet skal levere en rapport 
som be skriver de identifiserte risikofaktorer knyttet til 
anker håndterings- og subseaoperasjoner. I tillegg vil det 
bli utarbeidet en egen rapport som belyser risikofakto-
rene ved løfteoperasjoner. Intensjonen er at materialet 
fra  studien skal benyttes i en planlagt mastergrad i nau-
tikk ved høgskolene i haugesund og Ålesund.

Vårt bidrag i dette prosjektet vil være observasjoner fra 
skipene våre, samt at det vil bli gjennomført dybdeinter-
vjuer både av ansatte om bord og i landorganisasjonen. Et 
viktig fokusområde blir samhandlingen mellom fartøy og 
installasjon. 

LTI - Lost Time Injuries
Antall fraværsskader pr. mill. arbeidstimer

LTI-tallene fra og med 2003 inkluderer også Australia/Asia
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MIljøINVESTERINGER NyByGG
I nært samarbeid med designere, verft og utstyrsleveran-
dører utnyttes de nyeste tilgjengelige teknologiske løs-
ninger for å bygge og operere fartøy med minst mulig 
risiko for utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann. 
For våre tre nybygg som ble levert i 2012 er det investert i 
miljøvennlige tiltak langt utover myndighetenes krav. 
Dette er blant annet tiltak for å redusere driv stof forbruket 
gjennom for eksempel bruk av hybride fremdriftsløsninger 
og katalysatorer, bruk av miljøvennlige bunnstoffer og 
Clean Design. til sammen beløper våre tilleggsinvesterin-
ger i disse tre nybyggene seg til et tre sifret million beløp 
sammenlignet med minimumskrav i gjeldende regelverk.

MIljøPåVIRKNING VED DRIFT AV 
FoRSyNINGSSKIP
uønskede utslipp til sjø har de senere årene blitt betydelig 
redusert som følge av en kontinuerlig forbedring av tek-
niske løsninger, bedre kontroll og vedlikehold av utstyret 
samt bruk av mer miljøvennlige produkter.

På alle våre nye skip som er levert etter 2006 er det inves-
tert i miljøbesparende tiltak langt utover regler og krav når 
det gjelder utslipp til luft. Disse består i hovedsak av CO2, 
NOx og i mindre grad SOx. utslippene avhenger av flere 
forhold knyttet til kvaliteten på drivstoffet (marine diesel) 
samt skipets operasjonsprofil, herunder dieselmotorenes 
antall driftstimer og gjennomsnittlige belastning. Farstad 
Shipping benytter kun marine diesel med lavt svovel-
innhold som gir svært lave utslipp av SOx. På alle nyere 
skip, samt et utvalg av de litt eldre skipene, har det blitt 
installert katalysatorer for å redusere mengden NOx 
utslipp. Erfaring viser at bruk av katalysatorer alene redu-
serer NOx utslippene med opptil 95 %.

utslipp av CO2 er direkte relatert til mengden forbrukt 
drivstoff, og selskapet har fokus på å minimere forbruket 
knyttet til skipenes arbeidsoperasjoner på feltet, under 
transitt og ved kai. Optimal utnyttelse av fremdriftssyste-
mer og andre dieseldrevne installasjoner ombord, kan gi 
en reduksjon i CO2- utslippene med opptil 50 % sammen-
lignet med skip bygget for noen år siden. Skip med diesel-
elektrisk eller hybrid fremdriftsløsning gir muligheter for 
optimalt bruk av tyngre maskineri, avhengig av operasjo-
nelle krav. Elektrisk drift og turtallsregulering av propeller 
og annet energikrevende utstyr, gjør at skipet kan utføre 
de oppgaver de er pålagt med redusert dieselforbruk ved 
lave belastninger. Bevisstgjøring og opplæring av mann-
skapet i bruk av de ulike tekniske installasjonene ombord, 
har vist seg å bidra til å redusere utslippene ytterligere. 

utover dette har selskapet gjennomført modifisering av 
elektriske tavler og strømforsyning ombord på et utvalg 
skip bygget for noen år tilbake. Dette gjør det mulig å 
redusere antallet dieselmotorer som må kjøres, avhengig 
av skipets operasjonelle modus, og dermed reduseres 
både dieselforbruk og vedlikeholdskostnader som følge 
av redusert antall driftstimer.

Selskapet deltar i flere ulike prosjekter som er etablert for 
å minimere forsyningsskipenes påvirkning på det ytre 
miljø. I 2012 har vi som et av syv rederier gjennomført og 
avsluttet fase 1 av prosjektet EEOP (Energy Efficient 
 Offshore Partners) i regi av DNV. Fase 2 ble igangsatt med 
de samme deltakerne i tillegg til noen olje- og subsea-
selskaper. Målet for prosjektet er fortsatt at «den norsk-
kontrollerte offshoreflåten skal være den mest miljøvenn-
lige og kostnadseffektive i verden, og foretrekkes fordi 
den er bevisst på å operere med lavere forbruk av fossile 

milJØ

Farstad Shipping sin uttrykte målsetting om null skader på mennesker, miljø og  
materiell ligger til grunn for vår bevisste satsning innenfor reduksjon i påvirkning av  
det ytre miljø.
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oljer». Prosjektet har identifisert, evaluert og beskrevet 
mulighetene for supplynæringen til å operere med bedret 
energieffektivitet og reduserte utslipp. Arbeidet har 
resultert i en felles rapport, samt en selskapsspesifikk 
rapport til hvert av de deltagende selskapene basert på 
de konklusjoner som fremkom. 

heMoS prosjektet (health Monitoring System), en til-
standsovervåkning av utstyr ombord i et av våre PSV- skip, 
har blitt videreført dette året og er nå utvidet til å omfatte 
også et av våre AhtS-skip. Omfanget av overvåkningen i 
prosjektet har økt ytterligere sammenlignet med tidligere. 
Prosjektet generer en mengde data som bidrar til å gi oss 
et styringsverktøy for både å minske miljøpåvirkningen av 
selskapets aktiviteter, samt bidrar til å forutse og plan-
legge vedlikehold bedre. 

Et Energy Management prosjekt har blitt utviklet gjen-
nom året for å kartlegge skipenes operasjonsprofil og 
energiforbruk, og vil både kunne presentere statistikker 
for det enkelte skip samt sammenligne de forskjellige 
 skipenes effektivitet.

BAllASTVANN
Vi har sterkt fokus på de miljømessige konsekvensene ved 
forflytning av våre skip fra et område til et annet når det 
gjelder marine organismer i ballastvannet. Selskapets 
skip opererer i hovedsak innenfor områdene Nordvest-
Europa, Brasil og Australia/Asia, og blir fra tid til annen 
forflyttet mellom de ulike operasjonsområdene og også 
innenfor disse. Det er utarbeidet skipsspesifikke planer 
for håndtering av ballastvann. Selskapet planlegger etter-
montering av rensesystemer for ballastvann i tråd med 
kommende internasjonale regelverk. Alle nybygg får mon-
tert renseanlegg for ballastvann.

MIljøREGISTRERING oG AVFAllSHåNDTERING
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kjølesystemene 
ombord i våre skip, med det mål å redusere utslippene av 
klimagasser grunnet bruk av kjølemedier. Selskapet har 

innført rapportering av kjølemedieforbruk. Ved oppgrade-
ring av eksisterende kjølesystemer og ved nyinstallasjon 
på våre nybygg er det innført bruk av mest mulig miljø-
vennlige kjølemedier, samt at sjøvann benyttes til kjøling 
der dette er mulig.  Som et resultat av dette arbeidet ser vi 
en positiv utvikling i utslippet av klimagasser de senere 
årene.

Alt avfall og søppel ombord i skipene kildesorteres i hen-
hold til internasjonale retningslinjer og innrapporteres 
månedlig. Septikk og gråvann håndteres, behandles og 
deponeres i henhold til gjeldende regelverk.

BRuK AV KjEMIKAlIER
Selskapet bestreber i størst mulig grad å benytte miljø-
vennlige kjemikalier ombord i våre skip. Vi arbeider også 
for å øke kunnskapsnivået blant mannskapet når det gjel-
der sikker håndtering av ulike kjemikalier.

kåre roald 

MaSkinSJeF

 ålesund

Jeg begynte som maskinkadett hos Farstad 
Shipping i 1995. Våren 1997 rykket jeg opp til 
førstemaskinist, og i 2003 ble jeg maskinsjef 
på Far Senior i Brasil. Gjennom årenes løp har 
jeg jobbet på en rekke av Farstad Shipping 
sine skip. 
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I dag jobber jeg hovedsakelig med oppfølging av selskapets 
nybygg, noe jeg valgte fordi jeg på denne måten får jobbe 
med nye, interessante og lærerike arbeidsoppgaver som jeg 
ikke hadde fått erfart som seilende. Noe av det som gjør det 
så interessant, er selskapets tette samarbeid med de ulike 
skipsleverandørene og at vi tar i bruk det siste av tilgjengelig 
teknologi for å kunne utvikle stadig mer miljøvennlige båter.

Siden august 2011 og helt frem til det første skroget av typen 
UT 731 CD kom til Vard Langsten i september 2012, har jeg 
jobbet med tegnings- og dokumentasjonsgjennomgang for de 
fire ankerhåndteringsskipene. For rederiet er det viktig at ut-
styret om bord blir plassert slik at tilgang og betjening blir best 
mulig. En av mine arbeidsoppgaver er å vurdere hva som 

 fungerer og hva som ikke gjør det, samt gi tilbakemelding på 
dette. 

For en god del av utstyret om bord deltar jeg også på FAT 
(factory acceptance test). Dette gjelder blant annet utstyr 
som hovedmotorer, automasjonssystem, kontrollsystem, 
frekvensomformere for thrustere og fremdrift, hovedgear, 
azimuth-truster, styremaskiner og railkraner. Arbeidsopp-
gavene mine om bord når nybygget er på verftet er for 
 eksempel trykkprøving av rørsystem, kontroll av oppretting 
av utstyr, stålinspeksjoner, rengjøring og malingskontroll. 
Det handler i bunn og grunn om å følge opp at arbeidet blir 
utført i henhold til tegninger og spesifikasjoner.
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liv ingrid ruSet

velFerdSkoordinator 

ålesund

Jeg begynte i stillingen som 
velferds koordinator våren 2007.  
I 2010 ble det besluttet å utvide 
stillingen til en konsernfunksjon 
som også skulle omfatte sam
funnsansvar. Jeg er i dag ansvarlig 
for oppfølging av selskapets fire 
velferdsoffiserer, velferdssatsingen 
globalt og selskapets verdi  
og etikkprogram.

Det siste året har jeg jobbet mye med å få 
på plass et felles sett med etiske retnings-
linjer for hele selskapet. Ledelsen i hver 
av våre regioner har bidratt i dette arbei-
det. Beslutningen om å knytte seg opp 
mot FNs Global Compact har vært viktig 
i denne prosessen. Dette inne bærer blant 
annet at vi aktivt skal støtte opp om ti 
grunnleggende prinsipper innen inter-
nasjonale menneskerettigheter, sentrale 
arbeidstakerrettigheter, fremme miljø-
ansvar og motarbeide korrupsjon. For 
meg betyr begrepet samfunnsansvar at vi 
som selskap har et ansvar for å gjøre mer 
enn det vi er lovpålagt innenfor disse om-
rådene. Vi har derfor et dedikert sam-
funnsengasjement i alle de geografiske 

områdene hvor vi opererer. Vi er en 
innovativ bedrift med positiv påvirkning 
på nærmiljøet og våre forretningspart-
nere. Etableringen av et simulatorsenter 
i Perth og engasjement i flere andre lig-
nende sentre er en del av dette arbeidet. 
Dette viser at selskapet har et sterkt fokus 
på utdanning og utvikling av en sikker-
hetskultur. 

I denne jobben må man like mennesker 
- man må klare å se de store linjene, fra 
den enkelte medarbeider til de globale 
prosessene. Stillingen min handler i bunn 
og grunn om å løfte frem og synliggjøre 
selskapets verdier. Hver ansatt er en vik-
tig brikke i det store puslespillet. 
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SamFunnSanSvar 

Ved lønnsom og ansvarlig operasjon skal vårt selskap skape positive finansielle, miljø 
og samfunnsmessige ringvirkninger. Vi skal drive vårt selskap i overensstemmelse med 
gjeldende lover og regelverk, samt god forretningsskikk. Vi skal utvise respekt for men
nesker, arbeidstakere og deres rettigheter, samt etablere gode prosedyrer og standarder 
i vårt HMSarbeid.

uNITED NATIoNS GloBAl CoMPACT 
Vi er tilsluttet united Nations Global Compact, og er der-
med forpliktet til å rapportere årlig i forhold til uNGC’s ti 
prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter, miljø og antikorrupsjon. De ti prinsippene er 
en ledelsesplattform for utvikling og implementering av 
ansvarlige og bærekraftige retningslinjer og prosedyrer.

de ti prinsippene til united nations Global Compact:
Kilde: Global Compact Network Nordic Countries

 Menneskerettigheter

1 Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt 
anerkjente menneskerettigheter, og

2 påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

 Arbeidstakerrettigheter

3 Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at 
retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis;

4  sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

5 sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

6 sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

 Miljø

7 Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,

8 ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

9 oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig 
teknologi. 

 Anti-korrupsjon

 10  Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon,  
herunder utpressing og bestikkelser. 

ETISKE RETNINGSlINjER
I 2012 er det gjennomført et prosjekt for å utarbeide et 
felles sett etiske retningslinjer på konsernnivå. Disse skal 
være retningsgivende for alle våre ansatte samt alle som 
representerer selskapet. I 2013 vil dette arbeidet bli 
videreført ved å standardisere våre leverandørkrav på 
tvers av konsernet.  Fokuset vil blant annet være på leve-
randørenes etterlevelse av uNGC’s 10 prinsipper. 

øKoNoMISK STøTTE oG SAMARBEID
Farstad Shipping ønsker å være en positiv bidragsyter i 
de lokalsamfunnene der vi er tilstede.  Gjennom vår støtte 
til idrett, kultur, ulike organisasjoner og arrangementer 
ønsker vi å skape positive assosiasjoner og synliggjøre 
vårt selskap. 

Gjennom aktivt samarbeid og støtte til kultur- og idretts-
arrangementer er vi med på å skape sosiale møteplasser i 
lokalmiljøet. Farstad Shipping tar hensyn til at våre med-
arbeidere er 24- timers mennesker som også skal trives 
på fritiden. Vi ønsker å bidra til at våre ansatte med familie 
har et aktivt og variert fritidstilbud i sitt nærmiljø. 

Vi har ved flere anledninger vært økonomisk bidragsyter 
til ulike prosjekter knyttet til utdanning og sosiale tiltak for 
barn og unge. Farstad Shipping har en løpende sponsor-
avtale med Karanba, et sosialt prosjekt i Rio de Janeiro, 
Brasil. Gjennom et gjensidig forpliktende program med 
fotball som virkemiddel, gir Karanba vanskeligstilte barn 
og unge fra slumområdene muligheten til utdanning og 
utvikling. Farstad Shipping har i tillegg til sponsordelen 
også inngått en avtale om å ta inn ett visst antall lærlinger 
av aktuelle og kvalifiserte ungdommer hvert år. Gjennom 
deltakelsen i dette prosjektet har vi til sammen rekruttert 
seks lærlinger.

I 2012 inngikk Farstad Shipping et samarbeid med 
 Stafsethneset skole. Dette er en alternativ skole for ung-
dom i Ålesund. Skolen tilbyr opplæring i båtliv og andre 
praktiske prosjekter der halvparten av undervisningen 
består av teori og resten praktisk arbeid. Da skolens 
gamle båt sank i 2011 og viste seg umulig å restaurere, 
finansierte Farstad Shipping anskaffelse av en ny båt til 
skolen. Farstad Shipping har også bistått skolens ledelse 
og elever med å tilpasse båten til skolens behov. Denne 
form for samfunnsdeltakelse ønsker vi å videreføre i de 
regionene der vi opererer, tilpasset lokal kultur og behov.
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Kursen på selskapets aksjer var ved inngangen til 2012 
NOK 151,00. Ved årsslutt var kursen NOK 134,50. 
Dette tilsvarer en reduksjon på 10,9 %. Aksjekursen falt 
med 13,7% i 2011, steg med henholdsvis 36,2 % i 
2010 og 83,6 % i 2009, mens den falt med 54 % i 
2008.

høyeste sluttkurs i 2012 var NOK 181,50 den 
19.03.12, mens den laveste sluttkursen var NOK 
121,50 den 31.10.12. Børsverdien (børskurs multipli-
sert med antall aksjer) var ved utgangen av 2012 på NOK 
5 245,5 millioner (NOK 5 889 millioner ved utgangen av 
2011).

Selskapet hadde 2 131 aksjonærer pr. 31.12.2012 mot 
1 435 aksjonærer ved utgangen av 2011. Antall uten-
landske aksjonærer var 102 (103) og disse eide ca. 
15,5 % av aksjene (ca. 15,5 % i 2011). utenlandske 
 aksjonærer kan eie inntil 33,3 % av aksjene.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 15. mai. I general-
forsamlingen ble det vedtatt å betale utbytte på NOK 
5,00 pr. aksje med utbetaling til aksjonærene 29. mai. 
Aksjonærer registrert som aksjeeiere i aksjeprotokollen 
den 15.05.12 var berettiget til utbytte. Aksjen ble hand-
let første dag eksklusiv utbytte den 16.05.12.

Generalforsamlingen ga selskapets styre forlenget full-
makt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 
3,9 millioner aksjer uten fortrinnsrett for nåværende ak-
sjonærer. Styret fikk også fullmakt til kjøp av inntil 3,9 
millioner egne aksjer. Fullmaktene er gyldige frem til ordi-
nær generalforsamling i 2013.

Styret vil overfor generalforsamlingen den 15. mai 2013 
foreslå et utbytte for 2012 på NOK 3,00 pr. aksje. Oven-
nevnte fullmakter vil også bli foreslått fornyet. utbyttet 
forventes utbetalt 29. mai.

En detaljert oversikt over selskapets største aksjonærer 
pr. 31.12.12 fremgår av note 28 på side 47 i årsrap-
porten.

SElSKAPETS 10 STøRSTE AKSjoNæRER 
(pr. 20. mars)

%

tyrholm & Farstad AS 40,50

Folketrygdfondet 10,05

Brown Brother harriman & Co. 8,21

Pareto Aksje Norge 4,64

Jan h. Farstad 2,69

Sverre A. Farstad 2,56

the Northern trust Co. 2,39

Odin Norge 2,37

Pareto Aktiv 1,97

Odin Norden 1,60

FarStadakSJen

Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (FAR). Selskapets aksjekapital er på NOK 39,0 
millioner, fordelt på 39 millioner aksjer pålydende NOK 1,00 i en aksjeklasse. I løpet av 
2012 ble det omsatt 1,85 millioner Farstad Shipping aksjer mot 2,03 millioner aksjer i 
2011. I løpet av året har aksjen vært omsatt i 239 av totalt 251 børsdager.
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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 - gevinst ved trinnvis oppkjøp.
(4)  Bokført egenkapital i % av totalkapitalen.  
(5)  Verdijustert egenkapital (andel), for beregningsmetode se side 46.
(6) Antall utestående aksjer multiplisert med børskurs pr. 31.12.
(7) Verdijustert egenkapital pr. aksje, for beregningsmetode se side 46.
(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)  Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld.
(11)  Ekskl. gevinst ved trinnvis oppkjøp i 2011.
(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.

FinanSielle hovedtall
Farstad Shipping ASA - Konsern

2012 2011 2010 2009 2008
RESuLtAtREGNSKAP (NOK mill)        
Driftsinntekter  3 714,0  3 584,9  3 327,7  3 228,7  2 938,8 
Gevinst (tap) ved salg anleggsmidler  (10,3)  16,9  1,1  -  61,1 
Driftskostnader  (2 397,6)  (2 183,4)  (1 942,7)  (1 521,4)  (1 290,5)
Resultat før avskrivning (EBItDA)  1 306,2  1 418,4  1 386,2  1 707,2  1 709,3 
Avskrivninger  (575,9)  (544,8)  (516,2)  (454,9)  (365,4)
Gevinst ved trinnvis oppkjøp  -   70,4  -   -   -  
Driftsresultat   (EBIt)  730,3  944,1  869,9  1 252,3  1 343,9 
Netto finansposter  (405,6)  (413,7)  (377,4)  142,4  (454,4)
Resultat før skatt  324,7  530,3  492,5  1 394,8  889,5 

BALANSE
Anleggsmidler  13 159,9  12 365,0  11 685,6  10 489,3  8 471,7 
Omløpsmidler  2 477,8  2 227,2  2 992,6  2 528,4  2 440,6 
Sum eiendeler  15 637,7  14 592,2  14 678,2  13 017,7  10 912,3 
Egenkapital  6 849,5  6 820,2  6 582,4  6 251,9  4 440,0 
Langsiktig gjeld  6 765,4  6 018,8  6 413,8  5 541,5  5 284,3 
Kortsiktig gjeld  2 022,8  1 753,2  1 682,0  1 224,3  1 188,0 
Netto rentebærende gjeld (1)  6 288,2  5 385,5  4 988,8  4 540,3  3 422,3 

LIKVIDItEt
Likvide midler  1 567,1  1 448,9  2 269,7  1 713,7  1 743,4 
Arbeidskapital (2)  455,0  474,0  1 310,6  1 304,1  1 252,7 
Kontantstrøm (3)  917,9  1 072,4  1 082,3  1 469,5  1 546,1 

KAPItAL
totalkapital  15 637,7  14 592,2  14 678,2  13 017,7  10 912,3 
Egenkapital  6 849,5  6 820,2  6 582,4  6 251,9  4 440,0 
Egenkapitalandel (4) 43,8 % 46,7 % 44,8 % 48,0 % 40,7 %
Verdijustert egenkapitalandel (5) 55,4 % 57,8 % 55,9 % 59,0 % 59,9 %

FLÅtE
Bokført verdi skip, skipsandeler  12 234,4  11 593,7  11 370,7  10 194,5  7 853,5 
Pantegjeld skip  7 129,3  6 192,3  6 608,5  5 962,1  4 935,1 

ØKONOMISK UTVIKLING 
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nØkkeltall
Farstad Shipping ASA - Konsern

2012 2011 2010 2009 2008

Aksjekapital   (NOK mill.) 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
Børskurs pr. 31.12. 134,50 151,00 175,00 128,50 67,50
Kapitalisert verdi (6)   (NOK mill.) 5 245,5 5 889,0 6 825,0 5 011,5 2 632,5
Aksjekurs høy 181,50 191,00 175,00 140,00 148,00
Aksjekurs lav 121,50 126,00 128,50 70,00 66,50
Bokført egenkapital pr. aksje 175,63 174,88 168,78 160,31 113,85
Beregnet VEK pr. aksje  (7) 279,83 273,34 262,98 249,45 248,06

Resultat pr. aksje inkl. salgsgevinster (8) 8,00 14,58 11,07 49,53 31,42
Resultat pr. aksje ekskl. salgsgevinster 8,26 14,14 11,04 49,53 29,86
Kontantstrøm pr. aksje inkl. salgsgevinster (9) 23,54 27,50 27,75 37,68 39,64
Kontantstrøm pr. aksje ekskl. salgsgevinster  23,80 27,06 27,72 37,68 38,08
utbytte pr. aksje 3,00 5,00 4,00 3,00 5,00

Likviditetsgrad  (10) 1,22 1,27 1,78 2,07 2,05
EBItDA-margin ekskl. salgsgevinster 35,5 % 39,1 % 41,6 % 52,9 % 56,1 %
EBIt-margin ekskl. salgsgevinster (11) 19,9 % 23,9 % 26,1 % 38,8 % 43,7 %
Avkastning på egenkapitalen (ROE) (12) 4,6 % 8,5 % 6,7 % 36,1 % 31,1 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (13) 5,7 % 7,9 % 7,8 % 13,0 % 17,0 %
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill.

Antall skip pr. 31.12. 56 56 58 56 51
Antall ansatte pr. 31.12. 2 080 2 000 1 900 1 860 1 600
LtI-tall   (14) 0,41 1,38 1,51 1,81 0,81

DRIFTSINNTEKTER 
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analy tiSk inFormaSJon

VERDIjuSTERT EGENKAPITAl (VEK)
Farstad Shipping innhenter estimerte markedsverdier på 
flåten to ganger i året, ved årsskiftet og ved halvårsskif-
tet. Beregning av skipenes markedsverdier er gjort på 
bakgrunn av de verdianslag som er innhentet fra 3 uav-
hengige norske skipsmeglere ved årsskiftet 2012/2013. 
Meglernes verdianslag forutsetter at skipene er uten be-
fraktningsavtaler og umiddelbart tilgjengelige for salg i 
markedet. Meglerne har gitt sine verdianslag i NOK. Gjen-
nomsnittlig verdianslag ved siste årsskifte viser en verdi 
på Farstadflåten på NOK 16,2 mrd. Markedsverdien på 
flåten har falt med 1,0 % i 2012 (fall 0,8 % i 2011). 

Basert på verdianslagene pr. 31.12.12 er VEK pr. aksje 
beregnet til NOK 279,83 (NOK 273,34). Dette gir en ver-
dijustert egenkapitalandel på 55,4% (57,8 %). VEK har i 
løpet av 2012 steget med 2,4 % (stigning på 3,9 % i 
2011). VEK var ved utgangen av 2012 beregnet til NOK 
10,91 mrd. (NOK 10,66 mrd. ved utgangen av 2011). 
Meglerne har gitt sine verdianslag i form av en høy/lav vur-
dering. Dersom en tar gjennomsnittet av meglernes “høy”-
verdier, gir dette en markedsverdi på flåten på NOK 16,7 
mrd. (tilsvarende VEK på NOK 292,69 pr. aksje), mens 
gjennomsnittet av “lav”-verdiene gir en markedsverdi på 
flåten på NOK 15,7 mrd. (tilsvarende VEK på NOK 
266,96 pr. aksje). Et fall i verdiene på 10 % gir et fall i 
VEK på NOK 41,63 pr. aksje (tilsvarende 14,9 %). Det er 

viktig å presisere at disse beregningene ikke tar hensyn til 
andre merverdier i selskapet enn de som fremkommer 
som følge av forskjellen mellom skipenes markedsverdier 
og skipenes bokførte verdier. Verdianslagene er gitt under 
forutsetning av at skip kan selges enkeltvis, og at salget 
ikke gir noen skattemessig konsekvens. Det er ikke gjort 
justeringer for eventuelle mer/mindre verdier i inngåtte 
befraktningsavtaler. Det er heller ikke tatt hensyn til even-
tuelle merverdier knyttet til skip under bygging eller salg 
av selskapet som “going concern”.

VEK
   

 31.12.12

 
total  

(mill. NOK)
 Pr. aksje  

(NOK)

Markedsverdi skip 16 235,8 416,30
Bokført verdi skip 12 172,1 312,10
Merverdi skip  4 063,8  104,20 
Bokført egenkapital 6 849,5 175,63
VEK  10 913,2 279,83
Bokført egenkapitalandel 43,8 %
VEK andel 55,4 %

VERDIUTVIKLING OG UTBYTTE PR. AKSJE 
Verdi NOK

0

1

2

3

4

5

UTBYTTE

20122011201020092008200720062005

Utbytte NOK

STYRETS FORSLAG TIL UTBYTTE

0

60

120

180

240

300

VEK BOKFØRT VERDI AKSJEKURS

UTVIKLING I BØRSVERDI 

4,7

5,2

5,7

6,2

6,7

7,2

NOK mrd.

DES.NOV.OKT.SEPT.AUG.JULIJUNIMAIAPRILMARSFEB.JAN.

UTVIKLING I BØRSVERDI  2. JAN. 2012 – 28. DES. 2012

Kilde: OSE

46



  fin a nsiel l og a n a ly tisk in for m as jon - analy tisk informas jon

SEGMENTINFoRMASjoN 

Konsernets aktiviteter er delt inn i to likestilte driftsseg-
menter etter virksomhetsområde og produkt. Drifts-
segmentet virksomhetsområde er delt inn i Nordvest- 
Europa, Brasil og Australia/Asia, og drifts seg mentet 

pro dukt er delt inn i plattform supplyskiptjenester (PSV), 
ankerhåndteringstjenester (AhtS) og subseatjenester 
(SuBSEA).  

I note 3 til regnskapet er det gitt en detaljert regnskapsmessig oversikt fordelt på driftssegment. Hovedtallene for våre 
tre viktigste virksomhetsområde kan oppsummeres som følger:

RESulTAT PR. DRIFTSSEGMENT VIRKSoMHETSoMRåDE 2012

australia/asia brasil nordvest-europa 

Fraktinntekter 1 947 902 969 732 792 307 

Drift- og adm. kostnader (1 169 437) (659 546) (568 591) 

Driftsresultat før avskrivninger (EBItDA) 778 465 310 185 223 716 

Avskrivninger (240 385) (163 248) (148 493) 

Driftsresultat skip (EBIt) 538 080 146 937 75 223 

EBItDA % 40,0 % 32,0 % 28,2 %

EBIt % 27,6 % 15,2 % 9,5 %
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Singapore

 
Jeg startet i Farstad Shipping  
som regnskapsfører i januar 2006. 
Som en av de tre første ansatte i det 
nyopprettede selskapet i Singa
pore, fikk jeg være med  å bygge opp 
selskapet fra grun nen av. 

Livet i Farstad Shipping har hele tiden 
vært utfordrende og spennende. Siden 
starten i 2006 har kontoret her i Singa-
pore vært i kraftig vekst, og i dag eier 
selskapet 8 skip, er arbeidsgiver til mer 
enn 300 sjøfolk og opererer skip i land 
som Australia, Filippinene, Vietnam, 

India og Malaysia. Jeg er veldig stolt av 
å være en del av laget her! De daglige 
rutinene i økonomiavdelingen blir gjort 
med utgangspunkt i Farstads verdier og 
retningslinjer. Vårt hovedansvar er å 
rapportere til ledelsen for at de skal   
ha et best mulig beslutningsgrunnlag.   
Andre arbeidsoppgaver inkluderer ad-
ministrasjon av kontoret, lønn, skatt 
samt sekretærfunksjonen til selskapet. 
I tillegg er det mitt ansvar å sørge for at 
selskapet opererer i henhold til juri-
diske bestemmelser. Jeg tror at men-
neskene i Farstad er vår viktigste res-
surs. Vi satser derfor mye på opplæring 
og positive holdninger for å oppnå økt 
trivsel og høyere produktivitet. De glo-
bale prosessene som har blitt imple-
mentert de siste årene har uten tvil 
forbedret effektiviteten til selskapet. Å 
standardisere rapporteringen globalt 
har forbedret kvaliteten på informa-

sjonen betraktelig. Mer presis og detal-
jert informasjon kan enkelt trekkes ut 
og settes sammen til verdifulle rappor-
ter som brukes som grunnlag til å fatte 
beslutninger. Ledelsen har dermed fått 
et kraftig verktøy som gir oss et konkur-
ransefortrinn innen vår kompetanse-
baserte næring. 

Globaliseringen har brakt Farstadfami-
lien nærmere sammen. Kommunika-
sjon mellom de ulike avdelingene, kon-
torene og lederne i de ulike regionene 
har blitt mye enklere. Verdier, retnings-
linjer og prosedyrer kan enkelt kom-
muniseres. Globaliseringen har gjort 
oss i stand til å synkronisere mestepar-
ten av konsernets arbeidsoppgaver og 
forbedre Farstads operasjonelle effek-
tivitet. Viktigst av alt er at globaliserin-
gen har gitt oss en kraftig plattform til 
å dele verdifull kunnskap og erfaringer.
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AVKASTNING
I figuren på side 43 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.  De øvrige figu-
rene viser resultat, EBIt og kontant-
strøm pr. aksje.

RISIKoFoRHolD
Finansiell risiko
Ved årsskiftet er differansen mellom 
markedsverdi og bokført verdi på sel-
skapets flåte NOK 4,06 mrd. Dif fe-
ransen mellom skipenes markeds-
verdi og brutto  rente bærende gjeld 
er NOK 8,3 mrd. Sist nevnte tall 
 representerer et betydelig potensial 
for ytterligere opp låning.

renterisiko
Risiko for endring i markedsrenter re-
duseres løpende ved å inngå lån med 
fast rente og rentesikringsavtaler. Pr. 
31.12.12 var 73 % av selskapets 
gjeld rentesikret ved hjelp av fastren-
telån og rentesikringsavtaler. Av den 
eksisterende gjelden har ca. 58 % 
fast rente ved utgangen av 2013. An-
delen av den eksisterende gjelden 
som er rentesikret reduseres til ca. 
47 % ved utgangen av 2014. Den øv-
rige del av gjelden har flytende rente, 
og vil være utsatt for renterisiko.

valutarisiko
Selskapet er i stor grad utsatt for va-
lutarisiko da ca. 85 % av inntektene 
er i utenlandsk valuta. Valutalån og 
terminkontrakter benyttes for å re-
dusere valutarisikoen knyttet til kon-
tantstrømmer i utenlandsk valuta.

kredittrisiko
Selskapet er eksponert for mulige 
tap knyttet til kundefordringer. Årets 
avsetning til mulig tap på fordring er 
svært lav, og med unntak av tap knyt-
tet til én kunde i 2010, har tap på 
kundefordringer også historisk sett 
vært svært lave.

likviditetsrisiko
Konsernets kontanter og kontant-
ekvivalenter og kontantstrøm fra 
driften forutsettes tilstrekkelig til å 
dekke likviditetsbehovet knyttet til 
drift av skip, finansiering av egenka-
pitalandel på nybygg, utbyttebeta-
ling samt nedbetaling av lån. Konser-
net har åtte skip under bygging til en 
forventet totalkostnad på ca. NOK 
4,34 mrd. Planlagt levering av ski-
pene er i perioden mars 2013 til 1. 
kvartal 2015. Arbeidet med langsik-
tig finansiering av ca. 75% av pro-
sjektkostnad er igangsatt, og for 
noen av nybyggene er det også ak-
septert bindende finansieringstilbud.

Markedsrisiko
Markedsrisikoen er ulik for de for-
skjellige markeder.  Farstad Shipping 
har valgt å konsentrere sin aktivitet 
til i hovedsak tre markeder; Australia/
Asia, Brasil og Nordvest-Europa. 
Dette, sammen med at selskapet har 
en langsiktig befraktningsprofil, er 
med på å redusere markedsrisikoen. 
En beskrivelse av de viktigste marke-
dene følger på sidene 50-65.
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VISjoNKoNToRERNyByGG

Farstad Shipping er i dag blant de seks største selskapene i markedet for store og 
mellomstore supplyskip. Ca. 62% av denne verdensflåten befinner seg i Nordvest-
Europa, Brasil og Australia/Asia hvor vår aktivitet i hovedsak er konsentrert. Vi har en 
markedsandel målt i antall skip på ca. 7 % i disse markedene.  

MARKEdET fOR 
OffSHORE  
SUPPlySKIP
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generelt om markedet

Med en oljepris på dagens nivå ligger alt til rette for høy aktivitet i offshoremarkedene 
også fremover. Dagens oljepris stimulerer oljeselskapene til å øke sin leteaktivitet i 
årene som kommer. Når det i tillegg gjøres større funn, gir dette et langsiktig behov også 
for supplytjenester knyttet til feltutbygging og produksjon, samt service/vedlikehold av 
subseabrønner og subseainstallasjoner. Subseasegmentet viser en positiv trend, mens 
supplyskipssegmentet fortsatt er preget av ledig tonnasje og for høy nybyggingsaktivitet. 

Nordsjømarkedet var skuffende i 2012. En bedring er 
avhengig av at det skjer en netto avgang av tonnasje til 
andre markeder. Også markedene i Australia/Asia er pre-
get av overkapasitet på tonnasje. Brasilmarkedet har i 
2012 hatt netto avgang av tonnasje hovedsakelig som 
følge av at Petrobras midlertidig har redusert sitt behov 
for skip. Markedene i Vest-Afrika og Mexicogulfen viser 
positiv utvikling. I andre halvår har kontraheringsaktivite-
ten innenfor tradisjonell supplytonnasje vært nedadgå-
ende, selv om det fortsatt kontraheres PSV-tonnasje. 
Ordre boken gir ikke grunnlag for optimisme i det nære 
bildet knyttet til utviklingen i PSV- markedet.

Farstad Shipping har tradisjonelt konsentrert sin aktivi-
tet om segmentet store og mellomstore supplyskip defi-
nert som AhtS med motorkraft større enn 10 000 BhK 
og PSV med lasteevne større enn 2 000 DWt. Dette seg-
mentet utgjør i dag ca. 43 % av den samlede service-
skipsflåten, tilsvarende 1 240 enheter. Det samlede 
 antall supplyskip på verdensbasis er ca 2 900.

Innenfor segmentet store og mellomstore supplyskip er 
skipene fordelt på 178 aktører. Dette antallet har vokst 
betydelig de siste årene. Antall aktører med 10 skip eller 
mer (inklusive skip i ordre) utgjør 43. Disse aktørene kon-
trollerer 75 % av flåten inklusive nybygg. Ved årsskiftet 
2012/13 var det totalt 368 skip i ordre av store og 
mellom store supplyskip.

De viktigste markedene er Nordvest-Europa, Brasil, Vest-
Afrika, Mexicogulfen og Australia/Asia. Markedet i Nord-
vest-Europa var i lang tid det viktigste markedet for store 
og mellomstore supplyskip. tilbake i 2000 var 56 % av 

flåten tilknyttet aktiviteten i Nordvest-Europa.Veksten 
har siden den gang i stor grad funnet sted i andre marke-
der. Dette har sammenheng med at oljeaktiviteten har 
vokst i andre regioner, og at aktiviteten har funnet sted 
på større dyp og i mer krevende farvann. Også økt 
subsea -aktivitet har bidratt til denne utviklingen.

Supplyskipsflåten har siden begynnelsen av 2000-tallet 
økt med 950 skip, noe som er mer enn en tredobling av flå-
ten. Av dette har 820 skip (87 %) gått til markeder utenfor 
Nordvest-Europa.  I begynnelsen av 2013 er det således 
kun 23,5 % (290 skip) av den totale flåten som nå opere-
rer i denne regionen. Spesielt har veksten i AhtS-flåten 
vært stor utenfor Nordvest-Europa. På begynnelsen av 
2000-tallet var det 61 AhtS i Nordvest-Europa.  Dette 
utgjorde 41 % av verdensflåten. I dag er antallet 64, men 
nå er andelen av verdensflåten kommet ned til ca. 13 %.

For PSV-flåten har en sett en lignende utvikling. På 
begynnelsen av 2000-tallet befant 102 av 140 PSV 
(73 %) seg i Nordvest-Europa. til tross for en vekst i 
antall til 226 enheter, befinner nå bare 30 % av PSV- 
verdensflåten seg i dette markedet.

Den største kundegruppen er oljeselskaper samt olje-
service selskaper, som igjen har kontrakter med olje sel-
skapene. 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. Med en flåte som øker både i antall og 
kompleksitet, er det en utfordring for næringen å 
bemanne opp skipene med mannskap som har den nød-
vendige kompetanse og erfaring.
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Nyere og moderne skip er mer miljøvennlige ved at driv-
stofforbruket er redusert. Det satses mye på arbeidsmil-
jøet ombord, blant annet gjennom støyreduserende tiltak. 
Den økte undervannsaktiviteten har også ført til bygging 
av et stort antall avanserte konstruksjons- og subseafartøy.

I 2012 økte flåten av store og mellomstore supplyskip 
med 12 AhtS (2,5 %) og 63 PSV (9 %). tilsvarende tall 
for 2011 var 26 AhtS (6 %) og 29 PSV (4 %).  I begynnel-
sen av 2013 var ordreboken på 368 (333) enheter. Dette 
tilsvarer 30 % (29 %) av eksisterende flåte. Av dette er 
64 (78) AhtS og 304 (255) PSV. Ca. 65 % av skipene 
skal etter planen leveres i 2013. Det er ikke realistisk å 
forvente at alle disse blir levert i 2013. Kun et fåtall av 
nybyggene har pr. dato langsiktig beskjeftigelse.

Ordreboken for subseafartøy har økt de siste årene, og er 
nå på i overkant av 50 skip. Ca. halvparten er såkalte ROV- 
supportfartøy. Spesielt norske verft og rederier har vært 
aktive på dette området i 2012. 

Den maritime næringen i Norge har fortsatt en sentral 
posi sjon i utviklingen av nye offshorefartøy, og norske verft 
har fortsatt en ledende posisjon i byggingen av de mer 
avanserte offshorefartøyene. Ved inngangen til 2013 var 
det 52 supply- og subseaskip under bygging ved norske 
verft (49 for ett år siden). Disse fordeler seg med 5 AhtS 
(2), 28 PSV (44) og 19 (3) subseafartøy. Norske verft står 
nå for ca. 12 % av ordreboken (13 % ved inngangen til 
2012).

Verft i andre regioner, spesielt i Asia, har de siste årene 
økt sin satsing på offshorefartøy. Flere vestlige opera-
tører har derfor kontrahert skip ved verft i Asia. Lokale 
operatører har også i stor grad bidratt til den økte kontra-
heringsaktiviteten i denne regionen. Primært blir disse 
skipene bygget for operasjon i sine hjemmemarked, men i 
økende grad også for andre markeder (Afrika, Brasil).

Verft i Kina har 122 (80) fartøy under bygging, og er nå 
det landet som har flest skip av denne type i ordre. Disse 

nybyggingSaktiviteten

Markedsutviklingen har ført til bygging av større og mer komplekse skip, både med hensyn 
til motorkapasitet, kran og vinsjekapasitet, manøvreringsdyktighet og mekanisert hånd
teringsutstyr. ROV og andre subseafunksjoner er i større grad blitt integrert i skipene.  
Dekksarealet har blitt større, og fleksible tankløsninger har gitt mulighet for transport av 
forskjellige typer last på samme fartøy.
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12%

PSV AHTS SuBSEA

15%73%

markedet - nybyggingsaktiviteten

fordeler seg med 12 AhtS (11), 96 PSV (5) og 14 (14) 
subseafartøy. Verft i India har 28 (38) fartøy under byg-
ging. Disse fordeler seg med 13 AhtS (15), 10 PSV (13) 
og 5 (10) subseafartøy. Verft i andre land i Asia har til 
sammen 72 (81) fartøy under bygging. Disse fordeler seg 
med 16 AhtS (34), 52 PSV (36) og 4 subseafartøy (11).  
Verft i Asia har en andel på 53 % av nybyggene, opp fra 
50 % for ett år siden.

Ved amerikanske verft har det også gjennom 2012 vært 
en betydelig kontraheringsaktivitet. Ved verft i denne 
 regionen er det for tiden 68 (56) skip i ordre. Nybyggene 

fordeler seg med 8 AhtS (4) og 60 PSV (52). Basert på 
markedsforventningene for regionen, antas det at disse 
nybyggene i større grad vil forbli i Mexicogulfen enn det 
som har vært tilfellet etter Macondo-ulykken i 2010.

Ved brasilianske verft har kontraheringstakten avtatt. 
Ved verft i Brasil er det 40 (37) fartøy av denne type skip 
under bygging. Disse fordeler seg med 3 AhtS (4), 36 
PSV (33) og 1 subseafartøy (0). Skipene bygges for  arbeid 
på brasiliansk sokkel, og i hovedsak for langsiktige kon-
trakter med Petrobras.

304 SKIP 64 SKIP 50 SKIP
418  
SKIP

ANTAll NyByGG I oRDRE VED åRSSluTT 2012

(antall skip og prosentvis fordeling)

ToTAlT 
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Selv om den økonomiske veksten i regionen har avtatt 
som følge av tilbakegangen i industrialiserte land, forven-
tes det at denne regionen (spesielt Sørøst- Asia) vil være 
toneangivende for BNP-veksten både på kort og mellom-
lang sikt. til tross for en reduksjon av veksten i Kina og 
India samt fortsatt lav vekst i Japan, ser man høyere 
vekst i BNP i Sørøst- Asia enn man gjør i andre sammen-
lignbare land.  Men dette avhenger av at det ikke skjer en 
bedring hos andre avanserte økonomier og det globale 
finansmarkedet. 

Videre fremover forventes det at etterspørselen etter 
olje og gass vil fortsette å øke, selv om hendelser rundt 
om i verden (olje- og gassfunn, utviklingen i uSA, Øst- 
Afrika, Brasil, Arktis så vel som uenighet om landområder 
i det sørkinesiske hav) reiser spørsmål om hvilket område 
som vil være det mest attraktive for nye olje- og gass-
investeringer. 

I markedet i Sørøst Asia alene har det blitt bygget 41 skip 
(34 AhtS) i 2012. Den aktive supplyflåten i regionen 
(AhtS> 10 000 BhK og PSV> 2000 DWt) økte noe til 
258 skip i 2012. I tillegg er det 187 supplyskip (49 
AhtS og 138 PSV) inkludert opsjoner under bygging. For 
å kunne dempe tilbudet av overflødig tonnasje i regionen, 
er en avhengig av en netto avgang av skip til andre marke-
der, og særlig markedet i det sørlige Atlanterhavet har til 
nå vært det viktigste.  

I andre halvdel av året ble det åpenbart at supplyrederier 
flyttet oppmerksomheten mer mot markedet i Sørøst- 
Asia grunnet bedre utsikter for oppdrag. Dette førte til en 

markedet i auStr alia/aSia

Markedet i denne regionen har i 2012 vært karakterisert av en fortsatt modernisering av 
supplyflåten, noe som er med på å bidra til at tilbudet fortsatt er større enn den økende 
etterspørselen. Rederiene opplever fremdeles et svært konkurranseutsatt marked, og en 
fortsatt nedgang i driftsmarginene. Eldre AHTS har vært mest utsatt i form av lave dag
rater og andrehåndsverdi. Farstad Shipping har derimot forbedret sitt resultat på grunn 
av en moderne flåte som er tilpasset markedene i denne regionen.
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omfattende nedgang i dagrater, og det er usikkert når 
 markedet vil bedre seg. 

Riggutnyttelse forbedret seg fra 79% i 2011 til 82% i 
2012, der forbedringen hovedsakelig skyldes bedring i 
jack-up segmentet. Dette segmentet utgjorde 132 av 
totalt 192 rigger ved årets slutt. 

Farstad Shipping har 26 skip i regionen (16 AhtS og 10 
PSV) som er veltilpasset markedets behov. Flåten blir 
modernisert gjennom tilgang av nye skip og salg av eldre 
tonnasje. I 2012 har vi solgt AhtS Lady Cynthia, Lady 
Gerda, Lady Audrey og Lady Valisia, alle bygde på 
80- tallet. tilgang i flåten er AhtS Far Sabre (2008) og 
nybygget PSV Far Skimmer. Vi har i løpet av 2013 fått 
levert ett nybygg, PSV Far Sitella. I mai 2013 vil vi få 
levert ytter ligere ett nybygg, PSV Far Starling. Begge er 
bygget ved Vard Vung tau, Vietnam. Disse flåtefornyin-
gene understreker Farstad Shippings langsiktige satsing 

som et ledende supplyskipsrederi av større og mer avan-
serte skip i denne regionen. 
 
I 2012 vant Farstad Shipping et anbud med Shell 
Development (Australia) for levering av kort- og langsik-
tige supplytjenester til Prelude og Palta prosjektene. 
Inkludert her er også kontrakter for to av PSV-nybyggene, 
der oppstart vil være etter overtakelse fra verftet. Den 
første av disse, Far Skimmer, har blitt svært godt mottatt  
av våre kunder. Denne typen kontrakter er i tråd med 
 Farstad Shippings langsiktige befraktningsstrategi. 

Farstad Shippings Offshore Simulation Centre i Perth 
fortsetter å vokse. Senteret er det første offshore simula-
tor sen teret i Australia, og det største integrerte senteret 
i sitt slag i verden. Som en integrert del av selskapet, spil-
ler senteret en nøkkelrolle i oppbyggingen av våre ansat-
tes kompetanse.     

Reell vekstrate (kjøpekraftsparitet, vektet)Konfidensintervall (et standardavvik) WEO: World Economic prognoseModellprognose
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Petrobras har annonsert sin investeringsplan for 2013-
2017, og har budsjettert med investeringer for uSD 
236,7 milliarder over den neste femårs-perioden. Denne 
planen er fortsatt en av de største investeringsplanene i 
verden på selskapsnivå, og investeringer knyttet til lete- 
og produksjonsboring utgjør ca. to tredeler av totalen 
(uSD 147,5 milliarder). Dette representerer en økning 
på ca. 12 % (ca. uSD 16 milliarder) sammenlignet med 
forrige investeringsplan (2012-2016). Økningen skyl-
des hovedsakelig prosjekter som er planlagt i 2017. 
Leteboring vil stå for ca. 16 % av de totale utgiftene, 
mens 73 % relaterer seg til produksjonsboring. 
Petrobras planlegger å ha en positiv cash flow i 2015 
etter den nye investeringsplanen. Investeringsplanen er 
basert på en oljepris på ca. uSD 100,00 per fat i perio-
den 2013-2017.

Petrobras har også annonsert at de vil prioritere bygging 
av nye plattformer, med 11 nye produksjonsenheter som 
forventes levert mellom 2013 og 2015. Oljeproduk-
sjonen er forventet å øke til 2,75 millioner fat per dag i 
2017. I 2020 er det forventet at oljeproduksjonen vil nå 
4,2 millioner fat per dag.  Dette betyr en betydelig økning 
ettersom den gjennomsnittlige oljeproduksjonen i 2012 
var på 1,98 millioner fat per dag (under målet på 2,02 mil-
lioner fat per dag). Dette produksjonsnivået er ventet å 
holde seg stabilt også for 2013.
 
I 2012 fikk Petrobras levert seks dypvannsborerigger. 
Selskapet forblir dermed en av verdens største befraktere 
av offshore borerigger, med til sammen 74 enheter på 
kontrakt. Ved utgangen av 2013 vil Petrobras ha en flåte 
på ca. 40 dypvannsborerigger.

markedet i br aSil

2012 har vært et utfordrende år for den brasilianske økonomien. BNP vokste kun med 
0,9 %, og inntekten per innbygger holdt seg stabil, noe som er det svakeste  resultatet 
siden den internasjonale finanskrisen i 2008. Men forventningene til 2013 er posi
tive med en forventet vekst i BNP på mellom 3 % og 3,2 %. 
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Petrobras avsluttet 2012 med 57 borede letebrønner, ni 
mindre enn de 66 som var planlagt. Men dette er fortsatt i 
følge selskapet et veldig godt resultat sammenlignet med 
2011 da 54 brønner ble boret. ANP (Brazilian National 
Petroleum Agency) estimerer at hele 80 offshore brønner 
vil bli boret i løpet av 2013 i Brasil, hvorav ca. halvparten 
vil bli boret i Santo Basin (pre-salt området).  

Aktiviteten til internasjonale oljeselskaper samt brasili an-
ske oljesel skaper økte i 2012 til ti boreenheter. Shell, en av 
hovedaktørene i dette markedet, har et boreskip og en halvt 
nedsenkbar rigg på treårs kontrakter. For å støtte disse to 
boreenhetene, samt selskapets to produksjonsfelt, har 
Shell ti supplybåter på kontrakt. Farstad Shipping hadde 
PSV Far Swift på kontrakt for Shell første kvartal 2012.
 
Shell har vist interesse for videre investeringer i Brasil 
gjennom auksjonen for 11 ANP blokken, som er planlagt i 
mai 2013.
 
Statoil er en annen viktig aktør i Brasil. Selskapet evalue-
rer «Peregrino Sul» feltet, og vil mest sannsynlig bekrefte 

sin sterke posisjon i Brasil gjennom økt oljeproduksjon de 
neste årene på dette feltet. «Peregrino Sul» er en forlen-
gelse av «Peregrino» feltet. I 2012 produserte selskapet 
90 000 fat per dag på «Peregrino» feltet, noe som gjør 
Brasil til selskapets største operasjonsområde utenfor 
Nordsjøen. 

Ved utgangen av 2012 var det 429 supplyskip i Brasil 
(196 med brasiliansk flagg og 233 med internasjonale 
flagg). Ca. 87 % av denne flåten er på langtidskontrakt for 
Petrobras, 9 % er på kontrakt med andre oljeselskaper, 
mens de resterende skipene opererer i spotmarkedet. Når 
det gjelder Petrobras sin flåte av supplyskip, er 215 skip 
PSV større enn 3000 DWt og AhtS større enn 10 000 
BhK. De 36 skipene som er på kontrakt med de andre olje-
selskapene er fordelt mellom åtte eiere. 
 
Farstad Shipping avsluttet 2012 med en flåte på 13 skip i 
det brasilianske markedet. 12 skip var på kontrakt med 
Petrobras (10 AhtS, 1 PSV og 1 SuBSEA), mens en PSV 
jobbet for det australske oljeselskapet Kaaron. Vi forven-
ter at antallet Farstadskip i Brasil vil øke i 2013.

markedet - markedet i brasil 61
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markedet - makedet i nordvest-europa

Gjennomsnittlig etterspørsel fordelt på kvartal ble: 
1. kvar tal på 280 båt-år (262 i 1. kvartal 2011), 2. kvartal 
299 båt-år (279), 3. kvartal 305 båt-år (290) og 4. kvartal 
291 båt-år (277). I samme periode steg gjennomsnittlig 
antall supplyskip i Nordvest-Europa med ca. 7 % (4 %). 
Dermed ble den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden på 
kun 90 % (91 %). For de enkelte kvartalene ble utnyttel-
sesgraden: 1. kvartal 90 % (86 %), 2. kvartal 92 % (94 %), 
3. kvartal 90 % (96 %) og 4. kvartal 87,5 % (90,5 %). 

Selv om inngangen til 2012 viste en positiv utvikling, ble 
tilsiget av tonnasje etter hvert for stort til å kunne opp-
rettholde en fornuftig markedsbalanse til tross for 
aktivitets økningen. Spesielt var økningen i antall PSV 
ødeleggende for markedsbalansen. Som det fremgår av 
figurene på side 65, ble rateutviklingen utover i 2012 

betydelig dårligere enn for samme tidsrom året før. Etter-
spørselen splittes tradisjonelt mellom periode- og spot-
kontrakter. Av den samlede etterspørselen i 2012 
utgjorde 76 % periode kontrakter, som er på samme nivå 
som 2011. I gjennomsnitt gikk 222 skip på denne typen 
kontrakter i 2012 mot 211 i 2011. Jo strammere 
 marked, jo større andel av flåten forventes å være på 
periode kontrakter.

Den største delen av periodekontraktene (ca. 63 %) er 
knyttet til felt i produksjon. I 2012 var i gjennomsnitt 
139 båt-år relatert til denne type aktivitet (134 i 2011). 
Prognoser for aktiviteten i 2013 tilsier ingen vekst i 
produk sjonsrelatert aktivitet. Etterspørselen knyttet til 
bore aktivitet ble i gjennomsnitt 34 båt-år (23). Etter-
spørs elen knyttet til denne type aktivitet forventes å 

markedet i nordveSt-europa

I 2012 kom 21,3  % av driftsinntektene i Farstad Shipping fra denne  regionen (21,9  % i 
2011). Dette tilsvarer driftsinntekter på NOK 792,3 mill. (NOK 792,7 mill.). Aktiviteten i 
regionen viser fortsatt vekst. I 2012 steg etter spørselen etter supplyskip med 6,1 % (3,5 % 
i 2011) og endte i snitt for året på 294 (277) båtår.
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stige betydelig også i 2013. Aktiviteten knyttet til utbyg-
ging av felt og infrastruktur (rørledninger, pumpesta-
sjoner og lastebøyer) representerte i 2012 en etter-
spørsel på 16 båt-år (27). 

Det forventes en ytterligere nedgang i aktiviteten på 
dette området i 2013. I tillegg har 33 (27) service skip i 
gjennomsnitt vært engasjert i aktiviteter knyttet til sub-
sea, kabellegging og berging/kystvakt i 2012. Samme 
nivå er forventet for 2013. I følge analyseselskapet IhS 

forventes det kun en minimal økning i 2013 for samlet 
etterspørsel etter supplyskip i denne regionen. Det inne-
bærer i så fall at flåten i regionen må reduseres med ca. 
20 enheter, for at en skal kunne se en markant bedring i 
markedssituasjonen.  Stat oil, BP, Shell, ConocoPhillips og 
Peterson SBS er de opera tørene som har flest supplyskip 
på periodekontrakter. Gulf Offshore, DOF, Møkster, 
havila Shipping, Island  Offshore og Solstad er de rederi-
ene som sammen med  Farstad Shipping har det største 
antallet  periodekontrakter.

64



markedet - markedet i nordvest-europa

OFFSHORE SERVICESKIP I NORDVEST-EUROPA FORDELT PÅ EIERE
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57 8 1
SKIP NyByGG VISjoN

fARSTAdflåTEn
Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 57 skip. Som en del av vår 

flåtefornyelse har vi 8 skip under bygging for levering i perioden 2013 til 2015. Vi har 

fra 1990 investert og kontrahert 65 skip til en verdi av ca. NOK 21 mrd. Kontrahering av 

ny tonnasje tar utgangspunkt i våre kunders krav, sammen med våre egne krav, om en 

sikrere og mer effektiv operasjon.



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

virksomhetsrapport 2012 - farstad shipping asa

inveSteringer, innovaSJon og vedlikehold

Helt siden Farstad Shipping begynte med supplyskip på midten av 70tallet, har selskapet 
fokusert på å løse oppgaver på stadig nye og bedre måter. Selskapets målsetning om null 
skade på mennesker, miljø og materiell har vært retningsgivende i sammenheng med våre 
investeringer i nytt utstyr og nye skip. 

Våre egne krav om en sikrere og mer miljøvennlig operasjon, 
har sammen med kundenes krav, vært en viktig kilde til 
innovasjon. For å møte disse kravene har vi drevet en mål-
rettet videreutvikling av kunnskap og ferdigheter hos våre 
ansatte, oppgradering av våre styringssystemer og ikke 
minst en kontinuerlig forbedring av våre skip. Innovasjon i 
Farstad Shipping er en målrettet disiplin med det for øye 
å forenkle, forbedre og strekke oss etter å bli best i det vi 
gjør. Gjennom de siste 25 årene har vi investert og kontra-
hert skip til en verdi av ca. NOK 21 milliarder. I samarbeid 
med våre leverandører har vi i samme periode utviklet 13 
nyvinnende skipsdesign.   

I 2012 fikk selskapet levert tre nybygg, hvorav to var av 
typen PSV 08 CD. Skipene er utviklet med vekt på en  sikker, 
miljøvennlig og effektiv operasjon. Valg av hybride frem-
driftsløsninger ble prioritert, og katalysatorer for avgass-
rensing ble installert. Ny skrogutforming øker komforten 
om bord, og reduserer skipets motstand i sjøen. Skipene 
viser seg å oppfylle de forutsetninger som ble lagt til grunn. 
 
Vår miljøprofil blir lagt merke til i markedet. Vårt tredje 
 nybygg i 2012, Far Solitaire, ble kåret til Årets Skip av 
 sjøfartsmagasinet Skipsrevyen. Juryens begrunnelse viser 
til at det er et innovativt skip med utvidet kapasitet på frakt 

deSiGn MilepÆler ▶

nybyGG pr. År ▶
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av kjemikalier. Skipet har et meget energieffektivt frem-
driftsanlegg, og er utstyrt med Rolls Royces «Wave 
 Piercing» baug. I tillegg har skipet et nyutviklet system for 
å kunne utnytte strøm fra land ved kai, for dermed å kunne 
stoppe bruken av dieselaggregater. Dette, samt bruk av 
LED- belysning på alle utvendige dekk bidrar til betydelig 
redusert energiforbruk.  Skipet var også en viktig årsak til 
at Farstad Shipping mottok prisen «Årets nyskaper» fra 
en lokal næringslivsjury på nordvestlandet i 2012. I  februar 
2013 ble skipet kåret av bransjemagasinet Offshore 
 Support Journal til «Support Vessel of the Year».
 

akkuMulert nok Mrd. 
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robert hankinSon 

Senior SkipSinSpektør

Melbourne

Min første erfaring med Farstad Shipping var i 
1994, da jeg som skipsinspektør hos selskapet 
P&O Maritime i Australia skulle være inspektør 
for det gamle Farstadskipet, Far Sword.  

For å sikre kvaliteten og verdiene i selskapets flåte, blir 
skip og utstyr vedlikeholdt etter en konsistent kvalitets-
standard og skal være i henhold til Farstad beste praksis. 
God planlegging og en proaktiv tilnærmingsmåte skal 
ligge til grunn som prinsipp for gjennomføring av alt ved-
likehold. Det planlagte vedlikeholdet er oppgaver som er 
organisert og gjennomført i henhold til planlegging, kontrol-
ler og opptegnelser i en godkjent plan. herunder kommer 
blant annet forebyggende vedlikehold, vedlikehold i henhold 
til tidsplan, serviceintervaller og -jobber, samt dokkinger. 
Godt og systematisk vedlikehold er nødvendig for å fore-
bygge og redusere virkningen av uforutsette driftsavbrudd. 
I tillegg er det viktig med rask tilgang på kritiske reserve-
deler. Farstad Shipping har derfor bygget opp er eget re-
servedelslager av kritiske komponenter. uforutsette drifts-
avbrudd som medfører reparasjoner og ekstraordinært 
vedlikehold er kostnadskrevende, og kan medføre tap av 
inntekter, samt mulige avbrudd i våre kunders operasjoner. 

Det er et prioritert område å begrense antallet og lengden 
av uforutsette driftsavbrudd.  Den tid som vårt seilende 
personell har til disposisjon for å drive løpende vedlikehold, 
er blitt mindre og mindre med årene. Dette betinger godt 
planleggingsarbeid, slik at kontinuerlig vedlikehold kan 
utføres i henhold til Farstad Shipping sine standarder.

En stadig større del av ordinært vedlikeholdsarbeid skjer 
nå i forbindelse med planlagte driftsavbrudd eller dok-
kinger. Dokkinger må utføres innenfor bestemte tidsinter-
vall i henhold til klasse- og rederispesifikke bestemmelser. 
En dokking medfører en stor kostnad for rederiet som ikke 
bare inkluderer kostnadene knyttet til selve dokkingen, 
men også ofte tap av inntekt. Selv om enkelte skip på 
lange kontrakter opparbeider seg rett til betalte vedlike-
holdsdager, er dette ofte ikke tilstrekkelig til å dekke hele 
dokkingsperioden. Effektiv planlegging på forhånd samt 
planmessig gjennomføring er nødvendig for å sikre kost-
nadseffektive dokkinger både med hensyn til tids- og 
 ressursbruk.
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Etter hvert som stadig flere Farstadskip ankom Australia 
eskalerte oppdraget, og da IOS ble etablert som et 50-50 
partsrederi mellom Farstad Shipping og P&O Australia i 
1997, ble vi enda mer sammensveiset. I 2003 kjøpte 
 Farstad Shipping ut P&O Australias 50 prosent andel, og 
IOS ble et heleid Farstadselskap. 

Jeg har i dag ansvar for fire av selskapets skip i området; 
Far Grip og Far Sky, som opererer ut fra Dampier, og er 
på kontrakt for Apache. Far Sabre, som også opererer ut 
fra Dampier og er på kontrakt med Woodside, og Far 
Sound som opererer ut fra Broome og er på kontrakt med 
Total. Når jeg blir spurt om hva jobben min går ut på, 
pleier jeg å svare at det er omtrent som å være dirigent 
for et stort orkester som spiller for et internasjonalt pu-
blikum bestående av kritiske og kunnskapsrike kunder. 

Mine  primære arbeidsoppgaver er å yte driftsstøtte til 
våre skip, samt å opprettholde det tette båndet til våre 
kunder. Det er også min jobb å forsikre meg om at sik-
kerheten og den operasjonelle driften om bord til enhver 
tid har høyeste prioritet, samt å planlegge det årlige bud-
sjettet for hvert enkelt av skipene. Dette krever god plan-
legging, noe som fordrer innspill fra både kapteinen og 
maskinsjefen om bord i skipet underveis i prosessen. 

Noe av det jeg virkelig liker med jobben min, er mulig heten 
til å være med skipene på verksted. Ingenting kan 
sammen lignes med det å kunne komme meg ut fra kon-
toret mitt i Melbourne og stå i en tørrdokk i Singapore, 
under skroget til et av våre store ankerhåndteringsskip. 
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VERDIVEKTET GjENNoMSNITTSAlDER 
Gjennom vårt investeringsprogram samt salg av eldre 
skip, fremstår dagens flåte som moderne med en verdi-
vektet gjennomsnittsalder på 7,4 år. For PSV- flåten er 
verdivektet gjennomsnittsalderen 7,2 år, for AhtS-  flåten 
7,9 år mens subseaflåten har en verdivektet gjennom-
snittsalder på ca. 5,1 år. Nybyggingsprogrammet vil redu-
sere verdivektet gjennomsnittsalder med ca. 2,0 år, hvor - 
av PSV-flåten får en nedgang på 1,9 år, AhtS- flåten får 
en nedgang på 1,8 år og SuBSEA- flåten får en nedgang 
på 2,9 år. Dette forutsetter at ingen eldre fartøy selges 
før levering av alle nybyggene er gjennomført i første kvar-
tal 2015. For alle nybygg er forventet kostpris satt lik 
markedsverdi. 

ENDRINGER I FlåTEN I 2012

Salg av skip
De to eldste AhtS i selskapets flåte, Lady Audrey (1983, 
ME 303) og Lady Valisia (1983, ME 303) ble solgt 22. 
mars. Skipene ble solgt med et tap på ca. NOK 10,8 mill. 
i forhold til bokførte verdier. AhtS Lady Gerda (1987, 
hart Fenton) ble solgt 14. mai, og salgssum for skipet var 
tilnærmet lik bokført verdi. Etter at salget av Lady Gerda 
var gjennomført, har Farstad Shipping solgt 5 av 8 skip 
bygget på 80-tallet. 

Det ble inngått avtale om salg av Lady Cynthia (1987, 
hart Fenton) i desember 2012. Salget ble gjennomført 
2. januar 2013 og ga en bokført gevinst på ca. NOK  
3 million.  

levering av nybygg
Far Scotsman (StX PSV08 CD) ble levert fra Vard Lang-
sten 2. juli. Far Skimmer (StX PSV08 CD) ble levert fra 
Vard Vung tau i Vietnam 17. september. Far Solitaire (ut 
754 WP) ble levert fra Vard Langsten 4. oktober. 

I tillegg har Far Spica (StX PSV 08 CD) og Far Sitella  (StX 
PSV 08 CD) blitt levert i løpet av første kvartal 2013 fra 
henholdsvis Vard Langsten og Vard Vung tau. 

kontraheringer
Farstad Shipping inngikk i mars en avtale med Vard Group 
AS om bygging av to ankerhåndteringsskip (AhtS) av 
 typen ut 731 CD. Kontraktspris er ca. NOK 1,2 mrd. 
 Skipene vil bli levert i løpet av 1. kvartal 2014. I juni ble 
det inngått en avtale med Vard Group AS om bygging av to 
plattform supplyskip av typen StX PSV07. De to kontrak-
tene har en total kontraktssum på ca. NOK 700 mill. 
 Skipene vil bli levert i løpet av 2. og 3. kvartal 2014. Etter 
l evering fra verftet, vil disse nybyggene starte på sine 
6-års kontrakter for Statoil.

I februar 2013 ble det inngått avtale med Vard Langsten 
om bygging av et subsea/ IMR fartøy av typen StX OSV 
OSCV 07. Kontraktsverdi er på ca. NOK 825 million. Ski-
pet vil bli levert i løpet av første kvartal 2015.

KoNTRAKTSDEKNING
Kontraktsdekningen for Farstadflåten inklusive befrakters 
opsjoner er ca. 65 % for 2013 og ca. 42 % for 2014.

Farstadflåten består av 57 skip, fordelt på 28 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEAfartøy.  
For tiden befinner 26 skip seg i Australia/Asia, 15 i Brasil og 16 skip i NordvestEuropa.

FarStadFl åten
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Spesialdesignet fartøy for operasjoner 
på store dyp, installasjoner og 
vedlikehold på havbunnen. 

SuBSEA
3 skip + 1 nybygg
Konstruksjons- og 
vedlikeholdsfartøy

Spesialkonstruerte fartøyer for 
transport av forsyninger og utstyr 
til og fra offshoreinstallasjoner. 
Skipene transporterer stykkgods, 
i hovedsak i containere.

PSV
26 skip + 3 nybygg
Plattform supplyskip  

Spesialkonstruerte fartøyer for  
anker håndtering og tauing av offshore 
plattformer, lektere og produksjons-
moduler/skip. 

AHTS
28 skip + 4 nybygg
Ankerhåndteringsfartøy

KONTRAKTSOVERSIKT PR. 20.03.13 
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FarStadFlåten
AhtS

Far StateSman tbn
ByGGEåR 2013 DESIGN ut 731 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER  
BHK 24400 DWT 3954 DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER    BEFRAKTNING  

Far ahtS tbn 2
ByGGEåR 2014 DESIGN ut 731 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER 
BHK24400 DWT 3954 DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER    BEFRAKTNING 

Far Senator tbn
ByGGEåR 2013 DESIGN ut 731 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER  
BHK24400 DWT 3954 DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING  

Far ahtS tbn 1
ByGGEåR 2014 DESIGN ut 731 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER  
BHK24400 DWT 3954 DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER    BEFRAKTNING  

Far Saracen
ByGGEåR 2010  DESIGN ut 731 CD  EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS  REGISTER NIS 
BHK 24400 DWT 3954 DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER ChEVRON AuStRALIA BEFRAKTNING MAR 2014 + OPSJ.

Far Shogun
ByGGEåR 2010 DESIGN ut 731 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 24400 DWT 3954 DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER ChEVRON AuStRALIA BEFRAKTNING MAR 2014 + OPSJ.

Far SagariS
ByGGEåR 2009 DESIGN ut 731 CD  EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS  REGISTER IOM 
BHK 23700  DWT: 3912   DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER PERENCO PEtROLEO BRAzIL  BEFRAKTNING. MAR -14 + OPSJ.

Far Scorpion
ByGGEåR 2009  DESIGN ut 731 CD  EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS  REGISTER NOR  
BHK 23700  DWT 3934  DEKKSAREAl 755 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt

Far Scimitar
ByGGEåR 2008 DESIGN ut 712 L  EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS  REGISTER IOM  
BHK 16000  DWT 2913  DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER     BEFRAKTNING SPOt 
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Far Sabre
ByGGEåR 2008 DESIGN ut 712 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 16000 DWT 2750 DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER WOODSIDE BEFRAKTNING MAI 2013

Far Sapphire
ByGGEåR 2007  DESIGN ut 732 CD  EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS  REGISTER NOR  
BHK 27500 DWT 4583 DEKKSAREAl 800 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt 

AHTS  KoNTRAKTSoVERSIKT PR. 20.03.13  i)

Far Sword
ByGGEåR 2006 DESIGN ut 712 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 16000 DWT 3024 DEKKSAREAl 510 M2 BEFRAKTER tOtAL AuStRALIA BEFRAKTNING JuLI 2013 + OPSJ. 

Far Stream
ByGGEåR 2006 DESIGN ut 712 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 16000 DWT 3068 DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt 

Far Sound
ByGGEåR 2007 DESIGN ut 712 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 16000 DWT 2965 DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER tOtAL AuStRALIA BEFRAKTNING JuLI 2013 + OPSJ. 

Far Strait
ByGGEåR  2006 DESIGN ut 712 L EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD. REGISTER SGP  
BHK 16000 DWT 2965  DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt

boS turqueSa
ByGGEåR 2007 DESIGN ut 722 L EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING S.A REGISTER BRA  
BHK 19000 DWT 2640 DEKKSAREAl 470 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING FEB 2015 + OPSJ.

boS turmalina
ByGGEåR 2006 DESIGN ut 722 L EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING S.A. REGISTER BRA  
BHK 15500 DWT 2677 DEKKSAREAl 575 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING JuLI 2014 + OPSJ.

boS topÀzio 
ByGGEåR 2005 DESIGN ut 728 L EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING S.A. REGISTER BRA  
BHK 13240 DWT 2400 DEKKSAREAl 560 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING DES. 2013 + OPSJ.
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FarStadFlåten
AhtS

AHTS  KoNTRAKTSoVERSIKT PR. 20.03.13  i)

lady Sandra
ByGGEåR 1998 DESIGN KMAR 404 EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD. REGISTER SGP  
BHK 17000 DWT 2725 DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt 

Far Senior
ByGGEåR 1998 DESIGN ut 722 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 18900 DWT 2874 DEKKSAREAl 585 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING FEB. 2016 + OPSJ.

Far Saltire
ByGGEåR 2002 DESIGN ut 728 L EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD REGISTER IOM  
BHK 16300 DWT 2195 DEKKSAREAl 490 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt 

Far Scout
ByGGEåR 2001 DESIGN ut 722 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 18700 DWT 2806 DEKKSAREAl 570 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING FEB. 2016 + OPSJ.

Far Santana
ByGGEåR 2000 DESIGN ut 730 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 19200 DWT 2964 DEKKSAREAl 500 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING JuLI 2014 + OPSJ.

lady guro
ByGGEåR 2001 DESIGN ut 719 EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD. REGISTER NIS  
BHK 5450 DWT 2048 DEKKSAREAl 403 M2 BEFRAKTER ShELL PhILIPPINES BEFRAKTNING OKt. 2016 + OPSJ.

Far Sovereign
ByGGEåR 1999 DESIGN ut 741 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 27400 DWT 4129 DEKKSAREAl 620 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING FEB. 2015 + OPSJ.

lady aStrid
ByGGEåR 2003 DESIGN ut 712 EIERFoRHolD P/R INtERNAtIONAL OFFShORE SERVICES ANS REGISTER NIS  
BHK 13500 DWT 2656 DEKKSAREAl 510 M2 BEFRAKTER WOODSIDE BEFRAKTNING MAR 2013

lady caroline
ByGGEåR 2003 DESIGN ut 712 EIERFoRHolD P/R INtERNAtIONAL OFFShORE SERVICES ANS REGISTER NIS  
BHK 13500 DWT 2656 DEKKSAREAl 510 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt
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AHTS  KoNTRAKTSoVERSIKT PR. 20.03.13  i)

Far Sailor
ByGGEåR 1997 DESIGN ut 722 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 16800 DWT 2681 DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING OKt. 2013 + OPSJ.

Far FoSna
ByGGEåR 1993 DESIGN ut 722 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 14400 DWT 2418 DEKKSAREAl 570 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt 

Far grip
ByGGEåR 1993 DESIGN ut 722 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 14400 DWT 2418 DEKKSAREAl 570 M2 BEFRAKTER APAChE BEFRAKTNING MAI 2013

Far Sky
ByGGEåR 1991 DESIGN ME 303 II EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 13400 DWT 1920 DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER APAChE BEFRAKTNING MAI 2013

Far Sea
ByGGEåR 1991 DESIGN ME 303 II EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 13200 DWT 1920 DEKKSAREAl 540 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING NOV. 2013 + OPSJ.
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Far Starling tbn
ByGGEåR 2013 DESIGN PSV 08 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER   
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAl 810 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING 

Far pSv tbn 2
ByGGEåR 2014 DESIGN PSV 08 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER      
BHK 9914 DWT 5700 DEKKSAREAl 1170 M2 BEFRAKTER StAtOIL BEFRAKTNING MAI 2020 + OPSJ. 

Far Spica
ByGGEåR 2013 DESIGN PSV 08 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER  IOM
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAl 810 M2 BEFRAKTER StAtOIL BEFRAKTNING OKtOBER 2013 + OPSJ. 

Far pSv tbn 1
ByGGEåR 2014 DESIGN PSV 08 CD EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER     
BHK 9914 DWT 5700 DEKKSAREAl 1170 M2  BEFRAKTER StAtOIL BEFRAKTNING SEPt 2020 + OPSJ. 

Far Sitella 
ByGGEåR 2013 DESIGN PSV 08 CD EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD. REGISTER SGP    
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAl 810 M2 BEFRAKTER ShELL AuStRALIA BEFRAKTNING JuNI 2014 + OPSJ. 

Far Solitaire 
ByGGEåR 2012 DESIGN ut 754 WP EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER  NOR
BHK 11281 DWT 5800 DEKKSAREAl 1023 M2 BEFRAKTER StAtOIL BEFRAKTNING SEPt 2013 + OPSJ. 

Far Skimmer
ByGGEåR  2012  DESIGN PSV 08 CD  EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD.  REGISTER NIS
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAl 810 M2 BEFRAKTER ShELL AuStRALIA BEFRAKTNING NOV 2014 + OPSJ. 

Far ScotSman
ByGGEåR 2012 DESIGN PSV 08 CD EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM 
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAl 810 M2 BEFRAKTER StAtOIL BEFRAKTNING OKtOBER 2013 + OPSJ. 

Far Server
ByGGEåR 2010 DESIGN hY832 CD EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 7500 DWT 4000 DEKKSAREAl 800 M2 BEFRAKTER GDF SuEz E&P BEFRAKTNING MAI 2013 + OPSJ.
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Far Serenade
ByGGEåR:  2009  DESIGN: ut 751 CD  EIERFoRHolD: FARStAD SuPPLY AS  REGISTER: NOR  
BHK: 9465  DWT: 5944  DEKKSAREAl:  1003 M2    BEFRAKTER: StAtOIL  BEFRAKTNING: APRIL 14 + OPSJ.

Far Searcher
ByGGEåR 2008 DESIGN ut 751 E EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9465 DWT 4992 DEKKSAREAl 1085 M2 BEFRAKTER StAtOIL BEFRAKTNING MARS 2014

PSV  KoNTRAKTSoVERSIKT PR. 20.03.13  i)

Far Splendour
ByGGEåR 2003 DESIGN P106 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 7760 DWT 3503 DEKKSAREAl 690 M2 BEFRAKTER PEtERSON SBS BEFRAKTNING APRIL 2014 + OPSJ.

Far Symphony
ByGGEåR 2003 DESIGN  P 105 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9930 DWT 4929 DEKKSAREAl 978 M2 BEFRAKTER CONOCOPhILLIPS BEFRAKTNING APRIL 2017 + OPSJ. 

Far SwiFt
ByGGEåR 2003 DESIGN ut 755 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 5450 DWT 3084 DEKKSAREAl 588 M2 BEFRAKTER KAROON, BRAzIL BEFRAKTNING MAR 2013 + OPSJ.

Far Swan
ByGGEåR 2006 DESIGN VS 470 MK II EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD. REGISTER SGP  
BHK 5500 DWT 3628 DEKKSAREAl 705 M2 BEFRAKTER MOBIL BEFRAKTNING APRIL 2014 + OPSJ. 

lady melinda
ByGGEåR 2003 DESIGN ut 755 EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD. REGISTER SGP  
BHK 5450 DWT 2777 DEKKSAREAl 567 M2 BEFRAKTER CONOCOPhILLIPS BEFRAKTNING DES. 2013 + OPSJ. 

Far Seeker
ByGGEåR 2008 DESIGN ut 751 E EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9465 DWT 4905 DEKKSAREAl 1085 M2 BEFRAKTER StAtOIL BEFRAKTNING APRIL 2014

Far Spirit
ByGGEåR 2007 DESIGN VS 470 MK II EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 6530 DWT 3624 DEKKSAREAl 725 M2 BEFRAKTER ShELL AuStRALIA BEFRAKTNING NOV 2014 + OPSJ.
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FarStadFlåten
PSV

PSV  KoNTRAKTSoVERSIKT PR. 20.03.13  i)

Far Service
ByGGEåR 1995 DESIGN ut 745 EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 7200 DWT 4680 DEKKSAREAl 965 M2 BEFRAKTER BP BEFRAKTNING JuNI 2013 + OPSJ.

Far Scandia
ByGGEåR:  1991 DESIGN: ut 705 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER: NIS  
BHK: 6700 DWT: 3100 DEKKSAREAl:  868 M2 BEFRAKTER: ESSO AuStRALIA BEFRAKTNING: MAI 2014 

Far Superior
ByGGEåR 1990 DESIGN ut 705 L EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 6600 DWT 3796 DEKKSAREAl 988 M2 BEFRAKTER GDF SuEz E&P BEFRAKTNING MAI 2013

Far Supplier
ByGGEåR 1999 DESIGN VS 483 EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 6700 DWT 4593 DEKKSAREAl 896 M2 BEFRAKTER ESSO AuStRALIA BEFRAKTNING MAI 2014 

Far Strider
ByGGEåR 1999 DESIGN VS 483 EIERFoRHolD FARStAD  ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 6700 DWT 4709 DEKKSAREAl 902 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt 

Far Supporter
ByGGEåR 1996  DESIGN ut 750 EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 7200 DWT 4680 DEKKSAREAl 956 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING MARS 2013 + OPSJ.

Far Star
ByGGEåR 1999 DESIGN ut 745 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9600 DWT 4403 DEKKSAREAl 810 M2 BEFRAKTER tEChNIP uK BEFRAKTNING MARS 2013 + OPSJ. 

lady grete
ByGGEåR 2002  DESIGN ut 755 L  EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING PtE. LtD.  REGISTER SGP  
BHK 5450  DWT 3271  DEKKSAREAl 678 M2    BEFRAKTER ShELL AuStRALIA  BEFRAKTNING MARS 2013 

lady grace
ByGGEåR 2001 DESIGN ut 755 EIERFoRHolD P/R INtERNAtIONAL OFFShORE SERVICES ANS REGISTER IOM  
BHK 5450 DWT 2936 DEKKSAREAl 615 M2 BEFRAKTER WOODSIDE BEFRAKTNING MAI 2013 + OPSJ.
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PSV  KoNTRAKTSoVERSIKT PR. 20.03.13  i)

Far grimShader
ByGGEåR 1983 DESIGN ut 706 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 6120 DWT 3225 DEKKSAREAl 780 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt 

lady kari-ann
ByGGEåR 1982 DESIGN ME 202 EIERFoRHolD P/R INtERNAtIONAL OFFShORE SERVICES ANS REGISTER NIS  
BHK 7060 DWT 2972 DEKKSAREAl 612 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOt

Far SubSea tbn
ByGGEåR 2015 DESIGN OSCV 07 EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER    
BHK 20073,6 DWT 9200 DEKKSAREAl  1800 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING   

FarStadFlåten
SuBSEA

SuBSEA  KoNTRAKTSoVERSIKT PR. 20.03.13  i)

KoNTRAKTER
BEFRAKTERS oPSjoN

uNDER ByGGING

Far Scotia
ByGGEåR 2001 DESIGN ut 755 EIERFoRHolD FARStAD ShIPPING LtD. REGISTER IOM  
BHK 5450 DWT 3022 DEKKSAREAl 468 M2 BEFRAKTER PEtROBRAS BEFRAKTNING NOV 2016 + OPSJ.

Far SamSon
ByGGEåR 2009 DESIGN ut 761 CD EIERFoRHolD FARStAD CONStRuCtION AS REGISTER IOM  
BHK 47600 DWT 6103 DEKKSAREAl 1450 M2 BEFRAKTER SAIPEM BEFRAKTNING APRIL 2014 + OPSJ. 

Far Saga
ByGGEåR 2001 DESIGN ut 745 L EIERFoRHolD FARStAD SuPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 10900 DWT 3264 DEKKSAREAl 510 M2 + 150 M2 BEFRAKTER FuGRO RuE BEFRAKTNING AuG 13 + OPSJ. 
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ASA  Allment aksjeselskap
Befrakter Den som betaler for oppdraget
Certeparti (C/P) Befraktningsavtale ved leie av skip
CEO  Chief Executive Officer – Konsernsjef
CFO Chief Financial Officer – Finansdirektør
CIRR Commercial Interest Reference Rate
CO2 Karbondioksid
DNV  Det Norske Veritas. Klassifiseringsselskap. Kontrollerer og godkjenner skipenes tekniske tilstand, 

sikkerhet og kvalitet mot egne og mot nasjonale myndigheters regler
DP Dynamic Positioning – dynamisk posisjonering
EBIT  Driftsresultat
EBITDA  Driftsresultat før avskrivninger
FAR  Selskapets kode (ticker) på Oslo Børs
FSOSC Farstad Shipping Offshore Simulation Centre
GT Gross Tonnage – brutto tonnasje
HMS Helse, miljø og sikkerhet
IFRS  Internasjonal Finansiell Rapporterings Standard
IMR Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon
IMS Integrated Management System 
ISM  International Safety Management kode. Universal standard for sikkerhetsstyringssystemer på skip
ISO  International Standards Organization
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

LIBOR  London Interbank Offered Rate. Uttrykk for markedsrente
NCR Non-conformance reports
NIBOR  Norwegian Inter Bank Offered Rate. Uttrykk for markedsrente
NIS  Norsk Internasjonalt Skipsregister
NOR  Norsk Ordinært Skipsregister
NOx Nitrogenoksider
OHSAS Standard for ivaretagelse av arbeidsmiljø og sikkerhet
OLF Oljeindustriens landsforening, nå Norsk Olje og Gass 
OSC Offshore Simulator Centre AS- Ålesund 
OSCV Subsea konstruksjons fartøy
SOx Svoveloksider
STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping 
UNGC United Nations Global Compact
VEK  Verdijustert egenkapital

ordliSte 

Design: 

Havnevik AS
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Tony Hall, Rob Anderson, Jake England, Tom Rovis-

Hermann, Vegard Fimland, Per Eide, Kjetil Dreyer,  
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