ØKNING I INNTEKTER med 13% til MNOK 1.529
– drevet av høyere effektivitet og økte gjennomsnittsrater

ØKNING med 8% til 1.386.800
– for antall passasjerer i 2018

MILJØGEVINST CO2 og NOx ⁄⁄ 60% og 81%
– ved å velge Fjord Line som transportmiddel fremfor bilvei

Highlights ⁄⁄ Fjord Line Årsrapport 2018

2018 et historisk godt år
– OG VEKSTEN FORTSETTER I 2019
Etter mange år med sammenhengende sterk vekst,
fortsatte Fjord Line sin positive utvikling i 2018. Veksten
i både omsetning og inntjening, vil etter all sannsynlighet
fortsette i 2019. Grunnene til suksessen er mange, men
for meg er det naturlig å trekke fram den grundige jobben
som er gjort med profesjonalisering og industrialisering
av selskapet. Det har gjort oss i stand til å gjennomføre
krevende prosesser og tilby tjenester mer effektivt enn
tidligere. I tillegg står merkevaren Fjord Line sterkere enn
noen gang – vi tar stadig nye markedsandeler i
Norge, Danmark og EU. Dette ga oss et solid
løft i omsetning på 13% fra MNOK 1,359 i
2017 og MNOK 1,529 i 2018, samtidig som
EBITDA fortsatte å vokse til MNOK 336.
Vår kundemasse er også i vekst, både
i det private passasjermarkedet og i vår
fraktportefølje. Som tidligere nevnt, har
det resultert i vekst i markedsandeler. Våre
investeringer i kapasitetsutvidelser de
seneste årene, sammen med byggingen av
en flunkende ny katamaran på ruten mellom
Kristiansand og Hirtshals, er viktige faktorer som
vil lede oss inn i nye år med vekst.
Fra 2019 legger vi ned mye innsats i vår nye strategiplan
«New Heights». Planen skal være rettesnoren vår for
fortsatt lønnsom drift og en styrket posisjon i markedet
de neste tre årene. «New Heights» skal gjøre oss mer
tilpasningsdyktige og attraktive for kundene.
Lederteamet i Fjord Line fortsetter sin målbevisste jobb
med å operasjonalisere strategiene for å nå de overordnede
målene. Den digitale agendaen er fortsatt vår viktigste
oppgave. Fjord Line har gått gjennom en periode med
intenst fokus på IT-systemrelaterte endringer, utvikling
av nye tjenester og nye, mer effektive og kundesentriske
måter å jobbe på.
Vi fastholder vår sterke og langvarige forpliktelse
overfor våre eiere, både i form av vårt sett med verdier og
åpne øyne for nye forretningsmuligheter. Med ny teknologi
og nye forretningsmodeller i ryggen, ønsker vi å skape
entusiastiske og lojale kunder som vil reise med oss

PASSASJERER
OPP MED 8%
2

igjen og igjen. Kunder som gledelig vil dele sine ektefølte
Fjord Line-historier for familie og venner. Som vår strategi
fastslår:
«Vi har som mål å bli Skandinavias mest elskede og
lønnsomme fergerederi».
Planeten vår er sårbar og vi innser at vårt oppdrag
kommer med et ansvar for å ta vare på miljøet. Vi ønsker
å holde det miljømessige fotavtrykket fra vår dagtil-dag-operasjon på et absolutt minimum. Vi
mener at vi allerede er en foregangsfigur i
fergeindustrien, framfor alt som en pioner
innen LNG-drevne skip i det norske
fergepassasjermarkedet til utlandet. I
tillegg gjør vi alt vi kan for å minimere
skaden på miljøet. Et godt eksempel er
vår investering i et nytt fartøy som skal
trafikkere på strekningen KristiansandHirtshals fra 2020. Her reduserer vi CO2
– utslippene med mer enn 30 prosent per
passasjer sammenlignet med dagens tonnasje.
2019 vil definitivt bli et nytt interessant år – ett år vi
helhjertet mener Fjord Line vil framstå som enda mer
interessant for kundene, og dermed resultere i stadig
vekst i omsetning og inntjening. Med det er det på sin
plass å takke alle mine gode kolleger, som daglig jobber
for å yte best mulig service til våre kunder, samtidig
som de forvalter vår tonnasje og tar vare på miljøet på
en bærekraftig måte. Og ikke minst – opprettholder det
veldig gode arbeidsmiljøet som vi opplever i selskapet.
Jeg er stolt av å jobbe I et så dynamisk og inspirerende
selskap som Fjord Line. Jeg er sikker på at vi går en lys
framtid i møte!

Rickard Ternblom
Konsernsjef

BILER
OPP MED 8%

13% VEKST
I INNTEKTER
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Markedsandelsberegninger basert på trafikk på ruter mellom Norge - Danmark og Norge - Sverige. Kilde: Shippax.
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«Vår visjon er å bli det mest
elskede og lønnsomme fergerederiet
i Skandinavia»
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Ansvarlig skipsfart
– FOR EN MER BÆREKRAFTIG VERDEN

I 2013 lanserte Fjord Line de første cruisefergene i verden som seiler
utelukkende på miljøvennlig naturgass. Det gjør at vi i dag kan tilby fergereiser med
nesten halvparten så lave CO₂-utslipp som bransjegjennomsnittet.
Ambisjonen vår er å ta en ledende rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Vi nordmenn blir stadig flere og vi reiser mer. Dette
har blant annet bidratt til en større bevissthet og
samfunnsdebatt rundt hvordan dette påvirker
miljøet; det sier sitt når flyskam og andre begreper
tilknyttet miljøpessimisme preget debatten i 2018.
Befolkningsvekst kombinert med høy økonomisk aktivitet
gjør også at det er mye gods som fraktes både innenlands

MILJØGEVINST

I 2018 fraktet Fjord Line 1 386 800 passasjerer, 417 000
biler, 1 022 busser og 66 950 fraktenheter fordelt på 3 334
turer. Skulle denne transporten foregått på vei i stedet for
via sjø, ville det økt utslippene av CO2 med 60%
og av NOx med 81%.
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1 386 800

1 022

PASSASJERER
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FRA VEIEN TIL SJØVEIEN

og utenlands – via vei, luft, bane og sjø. For miljø og klima
har det mye å si hvilke transportalternativer vi velger.
I dag foregår størsteparten av transporten via veinettet,
som også er den transportformen som står for de klart
største utslippene av CO2 i atmosfæren. 17 prosent av de
totale utslippene av klimagasser i Norge kommer i dag
fra veitrafikk . Det tilsvarende bildet ser vi internasjonalt.
I EU står transport via vei for nesten 75 prosent av
klimagassutslippene .
Sjøtransport er et godt og effektivt alternativ. For
samme godsmengde har transport via sjø både lavere
klimagassutslipp og lavere energiforbruk i forhold til andre
transportformer.

RE

E

I 2018 la FNs klimapanel frem en spesialrapport
om virkningene av klimaendringene ved 1,5 graders
oppvarming av kloden. Et samspill av tiltak vil kreves,
men overordnet er beskjeden tydelig: For at verden skal
være beboelig i fremtiden, vil det kreve en omfattende og
målrettet innsats fra myndigheter, selskaper og individer.
I Fjord Line er vi bevisste på hvordan vi påvirker miljøet.
Vi jobber kontinuerlig med å redusere vår miljøbelastning
og har over lengre tid tatt målrettede grep for å bli en
mer miljøvennlig aktør. Totalt sett skal vi være en positiv
bidragsyter til et mer bærekraftig samfunn.

FOR MILJ

Ø

60%

mindre CO2

BUSSER

2018
3 334 TURER

417 000
BILER

81%

66 950

mindre NOx

FRAKTENHETER
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OMSTILLING I STOR SKALA

EN MODERNE OG MILJØVENNLIG FERGEFLÅTE

I Fjord Line har vi som prinsipp at vi skal skape verdier
på en bærekraftig måte og ta ansvar for hvordan vi
påvirker samfunnet rundt oss. Det innebærer blant
annet å sette miljø i sentrum for alt vi gjør. Som Norges
nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og
godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark ønsker
vi å ta en ledende rolle i overgangen
til lavutslippssamfunnet. 		
Vi har de siste seks årene gjort store investeringer
i en teknologisk avansert og moderne flåte. I 2013 tok
fergen MS Stavangerfjord sin jomfrutur til Hirtshals
– året etter gjorde MS Bergensfjord det samme.
Fartøyene er bærekraftige, bygget med den nyeste
teknologien og ut fra et prinsipp om å ha minst mulig
miljømessig fotavtrykk – både lokalt og globalt. I dag
gir en passasjerreise fra Langesund til Hirtshals med
et av våre skip 42 prosent mindre utslipp av CO2 enn
bransjegjennomsnittet.
På selskapsnivå har vi over lengre tid kuttet våre
utslipp av CO2 betydelig. Parallelt har NOx-utslippene fra

6

T!

E

BE

våre operasjoner også gått betydelig ned. Effekten
I dag er det en nasjonalpolitisk målsetning å flytte gods
av dette arbeidet blir tydelig når vi sammenligner oss
fra land til sjø. Dette vil ha positive ringvirkninger for en
med andre transportalternativer; en standard
rekke faktorer – særlig miljø. Nasjonal Transportplan
passasjerreise mellom Stavanger og Oslo med fly slipper
for perioden 2018-2029 slår blant annet fast at
ut 63 kilo CO2 – den tilsvarende reisen hvis mulig
«Regjeringens ambisjon er å legge til rette for
med Fjord Line, slipper ut 17 kilo CO2.
utvikling av en konkurransedyktig, effektiv, sikker
Utviklingen i retning av en mer moderne flåte vil
og miljøvennlig sjøtransport, med effektive
ha vedvarende, positiv effekt på miljøet.
D
havner og transportkorridorer, samt en god
RE
Ø
FOR MILJ
beredskap mot akutt forurensning.»
FØRST I VERDEN PÅ FLYTENDE NATURGASS
Samtidig har regjeringspartiene
Det som har gjort det mulig for Fjord Line
i sin politiske plattform slått fast
å oppnå en mer bærekraftig utvikling de
at de skal legge frem en «…
siste 7 årene kommer i stor grad som
«De siste 6 årene
handlingsplan for grønn skipsfart
et resultat av en vilje til å satse på ny
med ambisjon om å halvere
teknologi.
har Fjord Line tatt syvutslippene fra innenriks sjøfart
I 2012 tok vi et valg om å om
milssteg i retning av å bli
og fiske innen 2030 …» Viljen
å satse på flytende naturgass som
til å satse på skipsfarten og
energikilde for våre søsterskip MS
et mer miljøbevisst
gjøre den enda mer miljøvennlig
Stavangerfjord og MS Bergensfjord.
sender et signal om dens
og -ansvarlig selskap»
Skipene er de første – og største –
viktighet og sentrale rolle i en
cruisefergene i verden som seiler kun
fremtid hvor klima og miljø må
på miljøvennlig naturgass. Ikke bare er
komme i første rekke.
teknologien innovativ; den fører også med
Vi ser den samme utviklingen utenfor
seg betydelige miljøgevinster.
våre landegrenser. I et miljøperspektiv har
Eksosen fra motorene om bord på cruisefergene
blant annet den internasjonale skipsfartorganisasjonen
er helt fri for svovel og sot, og avgir derfor ikke synlig røyk.
(IMO) og FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, satt ambisiøse
Ved at spillvarme fra eksosgassen omdannes
mål som er ment å understøtte målene i Parisavtalen;
til dampgenerert energi, produserer søsterskipene sin
i 2018 ble det av IMO satt et mål om at alle skip må kutte
egen elektrisitet. Samtidig er CO2-utslippene opptil
sine CO2-utslipp med minimum 40 prosent innen 2030.
25 prosent lavere i forhold til dieselmotorer. Utslipp av
Sjøfarten skal – og må – spille en sentral rolle
NOx er redusert med hele 92 prosent. Både globalt og
i en verden som er avhengig av omstilling for å nå
lokalt betyr dette i et langsiktig bilde betydelige, positive
klimamålene.
effekter for klima og miljø.
Det er ikke bare oss i Fjord Line som mener at dette
er steg i riktig retning: I 2015 fikk vi høyest score i den
internasjonale miljøskipsindeksen Environmental Ship
Index, i konkurranse med over 3.200 andre skip.
Det er vi stolte av.
ET STEG FORAN PÅ MILJØ

For oss er det viktig at vi ikke bare opererer i henhold til de
nåværende lover og regler, men at vi hele tiden ligger et
steg foran. Det inkluderer blant annet å være i forkant
av fremtidige utslippsbestemmelser – både nasjonalt
og internasjonalt.
I mars 2015 tok vi i bruk et av verdens mest moderne
drivstoffanlegg i Risavika havn utenfor Stavanger. Dette
er et nytt fyllingsanlegg for flytende naturgass, som
eliminerer risikoen for forurensning; anlegget sørger for
at våre skip kan ta imot større mengder drivstoff på
kortere tid og metoden gir ikke spill under bunkring. Fjord
Line er det første fergerederiet i Europa til å forsyne
skipene sine med flyende naturgass på denne måten.
Vi ønsker å være et foregangseksempel på å ta i
bruk miljøvennlig teknologi som minimerer utslipp. I dag
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slipper vi ikke ut avfallsvann i havet, vi benytter oss ikke av
giftige bunnstoffer og vi jobber målrettet med å minimere
forbruket av vann og kjemikalier i virksomheten.
I tillegg har vi startet jobben med fremtidens
avfallshåndtering på alle våre skip. Vi holder vår
avfallsmengde på et absolutt minimum, samtidig som vi
legger til rette for en høy grad av gjenvinning og gjenbruk.
Det betyr blant annet at hos Fjord Line gjenvinnes alt av
metall, glass, papir, kartonger, aluminiumsbokser, plast,
frityravfall, bioavfall, farlig avfall, energiavfall, treavfall og
elektronikk.
Vår erfaring tilsier at grunnlaget for de langvarige,
positive miljøeffektene skapes når vi har bærekraft som
førende prinsipp i alt vi gjør. I både stort og smått.

i forhold til dagens skip sett per passasjerkilometer. Dette
er enormt.
I tillegg satte vi i 2017 konkrete og ambisiøse mål for
hvordan vi skal ta ytterligere steg i retning av å være en
positiv bidragsyter til en mer bærekraftig
transportnæring..
Fjord Line vet vi at vi har en direkte påvirkning på klima
og miljø. Derfor er vi også svært bevisst på det ansvaret
vi har for å være en del av løsningen, ikke problemet. De
siste 6 årene har vi tatt syvmilssteg i retning av å bli et
mer miljøbevisst og -ansvarlig selskap. De neste tiårene
skal vi innføre ytterligere tiltak for å bidra til en mer
miljøvennlig transportnæring.

DETTE ER BARE BEGYNNELSEN

–VI GLEDER OSS
TIL FORTSETTELSEN!

Vi jobber hele tiden med å finne tiltak som kan redusere
vårt energiforbruk og være bra for miljøet. Selv om vi har
tatt betydelige steg de siste årene er vår innstilling at vi
aldri skal slutte å utvikle oss.
I 2020 lanserer vi derfor et nytt skip, en hurtiggående
katamaran som skal trafikkere linjen Kristiansand–
Hirtshals. Skipet har 32 prosent mindre utslipp av CO2
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Ansatte
I 2018 fortsatte vi arbeidet med kompetanseutviklingsprogrammet vårt, Fjord Line Academy.
Tradisjonelt har søkelyset i akademiet vært rettet mot
diverse kurs knyttet til lederutdanning og service,
samt obligatoriske sertifiseringskurs innen feltene
sikkerhet og hygiene. I 2018 bestemte vi
oss imidlertid for å utvide og utvikle
kompetansehevingsstrategien
vår med noe helt nytt og
fremtidsrettet: En digital
læringsplattform, der de
ansatte selv enkelt kan bygge
egen kompetanse. Med en
slik løsning vil den enkelte
få økt fleksibilitet og derfor
være rustet til å fylle flere ulike
funksjoner om bord. Vi forventer
god gevinst av tiltaket og håper
på snarlig implementering av
plattformen.
Vi bestreber oss dessuten på
å gjennomføre aktiviteter knyttet til
kompetanseutvikling i forbindelse med planlagte
liggedager for skipene våre. I høst gjennomførte vi for
eksempel en større Marine Evacuation System (MES)øvelse om bord på MS Bergensfjord under landligge.
160 besetningsmedlemmer deltok. Samtidig fikk vi
anledning til å legge kursprogrammet i forbindelse med
etablering av nye salgssteder om bord. Dette var da klart
til utrulling straks MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord
gikk i dokk rundt årsskiftet.
Bedriften mottar kompensasjon for tapt lønn når
den ansatte deltar i, og gjennomfører, yrkesrettet
etterutdannelse.
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TRIVSEL & ENGASJEMENT

I medarbeiderundersøkelsen for 2018 fikk vi en god
pekepinn på hvordan de ansatte trives på jobb i Fjord
Line og hva de synes om konsernet. Vi kan med
glede konstatere en solid fremgang på en
rekke punkter. Vi registrerer dessuten
enten status quo, eller forbedringer på
samtlige parametre sammenliknet med
2017-resultatene.
Meget gode resultater til tross;
Fjord Line alltid bestrebe seg på
ytterligere forbedring.
FLEXIBLE VESSELS
– FLEKSIBEL ORGANISASJON

2018 ble året da bedriften tok sitt første
store skritt i retningen mot det vi har valgt
å kalle «fleksibelt skip/fleksibel organisasjon»,
altså å styrke den enkeltes kompetanse/
fleksibilitet. Vi tror at økt kompetanse, større ansvar og
høyere grad av selvstyring er avgjørende for å lykkes med
å nå et slikt mål. I den nevnte medarbeiderundersøkelsen
uttrykte de ansatte et ønske nettopp om en sterkere grad
av autonomi innefor sine arbeidsområder. Dette forteller
oss at bedriftens strategi harmonerer godt med det de
ansatte ønsker. Det er et meget godt utgangspunkt
for å lykkes.
Lykkes Fjord Line med strategien om fleksibelt
skip/fleksibel organisasjon, vil vi samtidig lykkes med
både å minimere – og ha muligheten til å variere
besetningsantallet. Det uten at det går ut over servicen
om bord.
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HIGHLIGHTS
målt på en
skala fra 1-5

STOLTHET OVER Å VÆRE
ANSATT I FJORDLINE ....................... 4,3
LOJALITET ...................................................... 4,5
AMBASSADØRVILJE ......................... 4,3
Kilde: Medarbeiderundersøkelsen 2018.
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Kundeopplevelser
– OM BORD 2018

I 2018 fortsatte Fjord Line
på den helhetlige jobben med
å utvikle og forbedre sine
om bord-konsepter.
Den største jobben ble gjort
på MS Oslofjord.
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Da skipet returnerte til daglig rutedrift mellom Sandefjord
og Strømstad i februar 2018, var det med en helt ny og
spennende shoppingopplevelse på 4. og 5. dekk!
VERDENS STØRSTE TAXFREE-BUTIKK PÅ EN DAGFERGE!

Den nye taxfree-butikken på shoppingbåten MS Oslofjord
består av i alt 1.800 kvadratmeter med shopping. Inkludert
i opplevelsen er blant annet et smakfullt matmarked med
rikt utvalg i fryse- og kjølevarer, en We Proudly Servecafé (i samarbeid med Starbucks) og egne avdelinger for
parfyme og kosmetikk, drikkevarer, klær, godteri og leker.
Verdt å nevne er det at da taxfree-butikken havnet på
tegnebrettet og senere ble satt til liv, benyttet Fjord Line
seg aktivt av sine kundeundersøkelser, som jevnlig har blitt
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«Verdens største
Taxfree-butikk
på dagferge!»

gjennomført siden rederiets oppstart på ruten
i juni 2014. Man kan derfor si at dette er en taxfreebutikk som er bygget på grunnlag av gjestenes ønsker,
og gjesteresponsen til shoppingkonseptet var svært
positiv i 2018.
FLERE NYE LUGARER PÅ SØSTERSKIPENE

På søsterskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, som daglig trafikkerer på rutene BergenStavanger-Hirtshals og Langesund-Hirtshals, fullførte
man også Dekk 10-prosjektene mot slutten av 2017/
starten av 2018. Over 60 nye lugarer ble bygget på
hvert skip, mange av dem i oppgraderte kategorier og
med fantastisk panoramautsikt. Samtidig ble også
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FREMTIDENS KUNDEOPPLEVELSE
– NY KATAMARAN 2020
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buffetrestaurantene på skipene utvidet med 125 plasser,
i form av en vinterhage med nydelig sjøutsikt.
Investeringen bygger opp under Fjord Lines sterke
tro på Vestlands-markedet og en økende interesse for
Danmark som feriemål.

utvalg i klær til barn og voksne ble også lagt, samt et
nytt tilskudd innen food & beverage i form av en italiensk
restaurant i en adskilt del av buffetrestaurant-områdene
om bord.
BYGGING AV NY KATAMARAN

TAXFREE-PROSJEKT OG NY FASHION-BUTIKK

I forlengelsen av dette satte Fjord Line også i gang
et nytt taxfree-prosjekt på MS Stavangerfjord
og MS Bergensfjord mot slutten av 2018. Med inspirasjon
fra MS Oslofjord, ønsket man blant annet å gjøre plass til
et eget matmarked som en del av shoppingopplevelsen.
Planene for en ny fashion & accesories-butikk med rikt

I 2018 startet også byggingen av Fjord Lines nye katamaran mellom Kristiansand og Hirtshals. Planen er å ha
katamaranen klar til innsats innen sommersesongen
2020, og det med tilnærmet dobbel kapasitet sammenlignet med HSC Fjord Cat, som trafikkerer strekningen
i dag. Reisetiden på 2 timer og 15 minutter forblir
uforandret.
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Illustrasjonsfoto: Tegneren.no

«Ny, større, bedre
– fortsatt raskeste
veien med bil
til Danmark!»
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Styrets Årsberetning 2018
FJORD LINE AS KONSERN
OM KONSERNET

Fjord Line AS («Fjord Line») er morselskap i Fjord Line
konsernet («Konsernet»). Konsernet har hovedkontor
i Egersund og ellers kontorer i Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Langesund, Sandefjord, Strømstad og
Hirtshals, samt salgskontorer i Tyskland, Nederland,
Polen og Litauen. Det var per 31. desember 2018, 670
årsverk i Konsernet, hvorav 217 landbasert
og 453 basert ombord.
Konsernet har den yngste og mest moderne flåten
innen cruisefergesegmentet i Europa med en gjennomsnittsalder på 13,5 år. Tonnasjen, som består av fire skip,
er meget kostnadseffektiv og samtlige skip seiler under
dansk flagg. Skipene drifter tre ruter mellom Norge og
Danmark og en rute mellom Norge og Sverige. Siden
1. januar 2016 har konsernet også driftet en innenriksrute
mellom Bergen og Stavanger.
Konsernets inntekter stammer hovedsakelig fra tre
forretningsområder. Alle billettinntekter i Konsernet
blir generert i forretningsområdet Travel og består av
transport-, cruise-, gruppe-, pakke-, og konferanse billett
inntekter. Alle inntekter fra ombordsalg genereres innen
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forretningsområdet Onboard Services og inkluderer
inntektsstrømmer fra detaljhandel, mat, drikke, samt
tilknyttede inntekter og tjenester. Forretningsområdet
Freight genererer inntekter fra salg av transport av
lastebiler, tilhengere, leddede kjøretøyer, spesialisert
eller overdimensjonert last, on-deck forsendelser, samt
fra spedisjonstjenester.
TONNASJE

Cruisefergene MS Stavangerfjord (2013) og MS Bergensfjord (2014), drifter rutene mellom Bergen – Stavanger
– Hirtshals og Hirtshals – Langesund. De to cruisefergene, som er tilnærmet identiske, er begge utstyrt
med drivstoffeffektive «single fuel» LNG-motorer, noe
som medfører at utslipp av miljøskadelige stoffer er
tilnærmet eliminert. Markedsetterspørselen på Vestlandet er høy og økende særlig i høysesong, skoleferier
og helger. For å imøtekomme denne etterspørselen har
Fjord Line økt lugarkapasiteten på MS Stavangerfjord
og MS Bergensfjord med 64 kabiner per skip som
tilsvarer 21% kapasitetsøkning.
Den moderne dagfergen MS Oslofjord (1993)

Fjord Line Årsrapport 2018 ⁄⁄ Årsberetning

Konsernet fortsatte i 2018 å øke omsetningen betydelig.
Omsetningsveksten er drevet både av høyere produksjon og generelt høyere gjennomsnittsrater. Med unntak
av en omfattende dokking av MS Bergensfjord i løpet
av seks uker i januar og februar for å øke lugar- og
restaurant kapasiteten, ble det oppnådd god regelmessighet på alle ruter.
Sammenlignet med 2017 økte totale inntekter
med 13% til MNOK 1.529,3. Dette er nok en gang rekord
for Konsernet. Alle forretningsområder i selskapet bidro
til denne veksten, hvor både volumer og gjennomsnittsrater økte over hele linjen. Passasjervirksomheten på
Sandefjord-Strömstad utviklet seg spesielt sterkt etter
en ombygging av butikk virksomheten ombord, noe som
skapte verdens største flytende tax free butikk på en
dagferge (1.800 kvm). Markedet mottok denne nyheten
svært bra, og til tross for hard konkurranse på denne
ruten, var Konsernet i stand til å notere rekordhandelsnivåer for denne virksomheten.
Etter en krevende sesong i 2017 var det gledelig å
registrere en seilingssesong uten negative hendelser på
ruten Kristiansand-Hirtshals der alle planlagte seilinger
ble gjennomført. Det omfattende dokking programmet for våre søsterfartøyer MS Stavangerfjord og MS
Bergensfjord resulterte i en kapasitetsøkning på 64
nye lugarer og 114 nye stoler i Food & Beverage driften.
Resultatet av dette ble rekordstore volumer i juli på vår
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«I dag gir en passasjerreise med ett av våre skip
fra Langesund til Hirtshals 42 prosent mindre utslipp
av CO2 enn bransjegjennomsnittet.»

T!

DRIFTEN 2018

Bergen–Hirtshals rute. Denne erfaringen underbygger
Konsernets syn på det store underliggende markedspotensialet på Vestlandet.
Konsernet hadde 1.386.700 passasjerer i 2018
sammenlignet med 1.278.900 i 2017, noe som utgjør en
økning på 8,4%. Passasjertallene ble negativt påvirket
av en seks ukers dokking av MS Bergensfjord, ellers
positivt påvirket av en uavbrutt seilingssesong på
Kristiansand-Hirtshals og generelt sterk volumutvikling
på alle ruter. Faktisk satte konsernet nye all-time-highs
på fire av fem ruter i 2018.
Konsernet har fraktet 417.000 personbiler og 66.900
fraktenheter sammenlignet med 386.900 personbiler
og 65.900 frakt enheter i 2017, en økning på henholdsvis
+ 7,8% og + 1,5%.
Konsernets markedsandel innenfor passasjermarkedet fortsatte å vokse i 2018 og nådde 21%, opp fra 19,7%
i 2017 av markedet mellom Norge–Danmark og Norge–
Sverige. For passasjerbiler kom markedsandelen opp
i 29,5% (27,9% i 2017) og for frakt var markedsandelen
stabil på 23,9% (23,9%).
I løpet av 2018 har store ressurser blitt investert
i digitalisering av interne og eksterne prosesser.
Første etapper av ny e-handelsløsning har blitt
implementert og et helt nytt ERP-system har blitt satt
i drift for å nevne to av disse initiativene. ERP-systemet,
internt kalt VEGA, gir fullstendig integrerte løsninger fra
A-Å som dekker regnskap, anskaffelse, forsyningskjede,
POS, rapportering og BI for å nevne noen av områdene.
Konsernet tror at investeringen i dette toppmoderne
systemet vil gi betydelige synergier i årene som kommer
og føre til mer effektiv drift.
Vekstfasen Konsernet har opplevd de siste årene,
har påvirket organisasjonen, og som ofte ellers, vokser
kostnadene i likhet med inntektene. Administrasjonen
i Konsernet identifiserte utfordringer med kostnadsnivået. Mot slutten av året ble det derfor etablert et
cost-race program for å identifisere spesifikke områder
hvor besparelser kunne gjennomføres uten at dette gikk
på bekostning av kommersialitet eller kundetilfredshet.
Programmet, Project Falcon, trer i kraft i regnskapsåret
2019 og vil gi betydelig lavere driftskostnader i konsernet
både i det kommende regnskapsåret og i årene fremover.
For ytterligere å styrke den kommersielle kapasiteten
i Konsernet, ble en ny rolle lagt til ledergruppen i 2018.
Retail Director-rollen har som eneste fokus å maksimere
detaljhandels inntekter- og bidrag i Konsernet.

RE
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gjennomgikk en omfattende ombygging første halvår
2014 for å tilpasses shoppingruten Sandefjord–Strømstad og ble satt i drift som selskapets første skip
på ruten den 20. juni 2014. I januar 2018 ble skipets
taxfree-shopping ytterligere oppgradert og utvidet og
MS Oslofjord har i dag en av verdens største taxfreebutikker på dagferger, bedre komfort, flere avganger
og lengre sesong. Det nye skipet markerer også en
ytterligere satsning på frakt på ruten.
Det australske verftet Austal Ships Pty Ltd har fått
oppdraget med å bygge skipet som vil representere
en ny teknologisk standard og gi klare miljømessige
gevinster på ruten mellom Kristiansand og Hirtshals,
når det står klart til sesongen 2020.
Det nye skipet bygges med kapasitet til 1.200
passasjerer og over 400 biler – nesten en dobling fra
dagens kapasitet. Butikken om bord blir dobbelt så stor,
med dertil større og bredere utvalg og gjestene vil kunne
velge mellom tre spennende matkonsepter på overfarten.

FOR MILJ

Ø
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REGNSKAPSPRINSIPP

KONTANTSTRØM

Fjord Line AS er et norsk aksjeselskap. Konsernregnskapet har tidligere blitt presentert i samsvar med
NGAAP (Norwegian Gererally Accepted Accounting
Principles). Fra og med 2015 er årsregnskapet for
Konsernet presentert i samsvar med forenklet IFRS
(International Financial Reporting Standards).
Morselskapets regnskap presenteres fortsatt i samsvar
med NGAAP.

Konsernets likvide beholdning er redusert
med MNOK 64,7 i 2018 mot en økning av likvide midler
med MNOK 27,9 i 2017.

KONSERNETS- OG MORSELSKAPETS RESULTAT

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1.529.3 i 2018,
mot MNOK 1.359,0 i 2017. Konsernets driftskostnader
eksklusive avskrivninger ble MNOK 1.193,8 i 2018, mot
MNOK 1.051,6 i 2017.
Konsernets EBITDA viser et overskudd på MNOK 335,5
i 2018, mot et overskudd på MNOK 307,4 i 2017. Driftsresultatet (EBIT) i 2018 viser et overskudd på MNOK 123,9,
mot et overskudd på MNOK 122,7 i 2017.
Videre er Konsernets netto finanskostnad på MNOK 109,7
i 2018, mot en tilsvarende kostnad på MNOK 118,2 i 2017.
Inkludert i dette er et valutatap på MNOK 108,8 relatert
til lån i EUR/DKK mot tilsvarende valutatap i 2017 på
MNOK 171,5. MNOK 108,2 av dette tapet har en motpost
gjennom valutagevinst på konserninterne lån i DKK til
datterselskaper. Samlet sett er det bokført netto disagio
på MNOK 8,2 i 2018, mot en netto disagio på MNOK 33,2
i 2017.
Resultat før skatt for Konsernet ble et overskudd på
MNOK 14,2 i 2018, mot et overskudd på MNOK 4,5 i 2017.
Resultat etter skatt ble et overskudd på MNOK 67,9 i 2018,
mot et overskudd på MNOK 78,2 i 2017.
Morselskapet Fjord Line AS` resultat før skatt var
positivt med MNOK 53,8 i 2018 mens selskapet hadde
et overskudd på MNOK 23,9 i 2017. Fjord Lines regnskapsmessige overskudd på MNOK 106,8 etter skatt foreslås
overført til annen egenkapital. Den regnskapsmessige
egenkapitalen i Fjord Line AS utgjør etter dette MNOK
684,6.
Fjord Line har akkumulert grunnlag for utsatt skattefordel på MNOK 1.218,0 som tilsier en utsatt skattefordel
(22 prosent) på MNOK 268,0 ved full balanseføring. Styret
har av forsiktighetshensyn balanseført utsatt skattefordel
med MNOK 178 som er en økning fra 2017 med MNOK 53.
Oppskrivingen av balanseført utsatt skattefordel er basert
på en konkret vurdering av framtidsutsiktene til Fjord Line
AS, underbygget av de siste to års resultater. Fjord Line
AS viser til den sterke positiv trenden på resultatutviklingen og god resultater så langt i 2019. Økt kapasitet
på MS Stavangerfjord MS Bergensfjord bidrar ytterligere
til å løfte resultatene i 2019 og framover.
Regnskapstallene for 2018 må etter styrets syn
vurderes på bakgrunn av de forhold som er beskrevet
under «Driften i 2018». Styret er tilfreds med resultatutviklingen og forventer ytterligere forbedring i 2019.

Reduksjonen består av følgende hovedelementer:
• Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
MNOK 268,9 (MNOK 319,3 per 31. desember 2017).
• Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter:
MNOK -312,6 (MNOK -339,7 per 31. desember 2017).
• Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
MNOK -21,1 (MNOK 48,3 per 31. desember 2017).
BALANSE OG FINANSIERING

Konsernets totalbalanse utgjorde MNOK 3.813,3 per
31. desember 2018, mot MNOK 3.683,3 per 31. desember
2017. Fjord Lines totalbalanse utgjorde på sin side
MNOK 3.404,7 per 31.desember 2018 mot MNOK 3.240,2
per 31. desember 2017. Rentebærende gjeld utgjorde
MNOK 2.429,2 pr 31. desember 2018 mot MNOK 2.362,6 pr
31.desember 2017.
Konsernets regnskapsmessige egenkapital utgjorde
MNOK 1.059,4 per 31.desember 2018, mot en regnskapsmessig egenkapital på MNOK 1.037,1 per 31. desember
2017. Basert på to uavhengige takster innhentet for flåten
er det store merverdier i skipene sammenlignet med de
balanseførte verdier. Disse merverdiene reflekteres ikke
i regnskapstallene, men er sentrale for forståelsen av
Konsernets reelle egenkapital per 31.desember 2018.
Skipene er verdsatt i EUR, og ut fra de gjennomsnittlige
takstene er skipenes samlede reelle verdi per 31. desember 2018 MNOK 689,8 høyere enn bokført verdi.
Konsernets obligasjonslån på MNOK 300 ble i sin
helhet innfridd i februar 2018. Konsernet har refinansiert
obligasjonslånet ved en inngåelse av en trekkfasilitet
på MDKK 400 med Danica Pension Livsforsikringsaktieselskap med forfall i juni 2023. Trekkfasiliteten sikrer
også Konsernets videre vekststrategi.
Konsernets likvide midler utgjorde MNOK 123,5 per
31. desember 2018, inklusive en ubenyttet trekkfasilitet
på MNOK 38,8.
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17,4%

Kontrazi AS

44,6%
Ferd AS

34,8%

Kontrari AS

EIERFORHOLD

Konsernets største aksjonærer per 31. desember 2018
var Ferd AS med 44,6%, Kontrari AS med 34,8% og
Kontrazi AS med 17,4%.
FINANSIELL RISIKOVALUTA- OG RENTERISIKO

Konsernet hadde per 31. desember 2018 rentebærende
gjeld på MNOK 2.429,2. Av dette utgjorde lån i EUR/DKK
til sammen MNOK 2.316,9. Konsernet er eksponert for
renteendringer og valutarisiko på disse lånene. Risikoen
er imidlertid delvis eliminert ved at deler av gjelden er
sikret gjennom fastrenteavtale, samt at Fjord Line har
deler av sine inntekter i EUR/DKK. Fjord Line’s rentebærende gjeld utgjør ved årsskiftet MNOK 2.409,0.
Konsernet er i en viss grad også utsatt for valutarisiko
ved at både innkjøp og utgifter foregår så vel i EUR, DKK
som i NOK. Videre er Konsernet eksponert for svingninger i kursen på USD gjennom innkjøp av bunkers.
Konsernet er også eksponert for generelle svingninger
i bunkers- og LNG priser, men en vesentlig del av risikoen
er eliminert gjennom sikringsavtaler for LNG og MGO.
Vi har i 2018 inngått rentesikringsavtaler for å redusere den finansielle risikoen.

COVENANTSKRAV TIL LÅN

Konsernet hadde per 31. desember 2018 finansielle
lånecovenants knyttet til EBITDA, likviditet, samt bokførtog verdijustert egenkapital. Selskapets styre og ledelse
overvåker de finansielle lånecovenants løpende, og per
31. desember 2018 oppfyller selskapet alle covenantskrav.
Konsernet tilfredsstiller også alle covenantskrav
pr. 31. mars 2019.
FREMTIDSUTSIKTER

PRISVARIASJON PÅ BUNKERS

Konsernet har per 31. desember 2018 inngått sikringskontrakter for ca. 50 % av LNG forbruket i perioden
2019–2021, samt ca. 60 % av MGO forbruket for perioden
2019–2021. I 2019 er ytterligere LNG- og MGO forbruk
sikret for framtidige perioder.
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Fjord Line har sterke, engasjerte og langsiktige eiere, noe
som innebærer at administrasjonen har gode forutsetninger for å kunne gjennomføre styrets strategi. Gjennom
økt kundeinnsikt, strategiske investeringer og fortsatt
optimalisering av driften, forventer Konsernet en positiv
økonomisk utvikling i de kommende årene.
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«Fjord Line implementerte i 2017 en veiledning for systematisk
oppfølging og reduksjon av sykefravær gitt til alle ledere.»

Styret er enig med administrasjonens synspunkter,
og forventer at resultatene for Konsernet blir bedre
i 2019. Styret ser optimistisk på konsernets fremtid.
Konsernet er ikke involvert i rettstvister.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det
at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet for 2018.

diskriminering og forskjellsbehandling på bakgrunn av
kjønn, alder, etnisitet og lignende både for ansatte og
ved nyansettelser.
Av Konsernets toppledelse på 10 medlemmer er tre
kvinner. Styret i Fjord Line består av fem menn. Styret
har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle
tiltak med hensyn på likestilling, men har kontinuerlig
fokus på dette temaet.

LIKESTILLING – HENDELSER ETTER BALANSEDATO

ANSATTE OG HMS

Konsernet hadde i snitt 768 årsverk i 2018, hvorav
459 menn og 309 kvinner. I Fjord Line var antall årsverk i
2018 i snitt 154, hvorav 69 menn og 85 kvinner.
Antall ansatte i Fjord Line var 180, hvorav 83 menn
og 97 kvinner. Det arbeides kontinuerlig med å unngå

Arbeidsmiljøet i konsernet anses å være bra. Det er
uavhengig av dette implementert tiltak for å redusere
sykefraværet. Sykefraværet i Konsernet var 3,25 prosent
i 2018, fordelt på 4,5 prosent for sjøarbeidere og 2,0
prosent for landarbeidere. Dette representerer en økning

FORTSATT DRIFT

19

Noter ⁄⁄ Fjord Line Årsrapport 2018

«Vi beveger mennesker»
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på 0,15 prosent sammenlignet med 2017. Fjord Line
implementerte i 2017 en veiledning for systematisk
oppfølging og reduksjon av sykefravær gitt til alle ledere.
Vi har i 2018 opplevd god effekt av dette initiativet, noe
som har bidratt til å holde sykefraværet på et lavt nivå.
I 2018 ble det registrert 31 (34 i 2017) arbeidsulykker,
hvorav ingen ble klassifisert som alvorlige. 10 ulykker
medførte mer enn 24 timers fravær. Vi jobber kontinuerlig
for å redusere omfanget av arbeidsulykker gjennom flere
tiltak. I 2018 har det generelt vært få og mindre hendelser.
MS Bergensfjord ble truffet av et annet skip, «Kimberly
C», i Hirtshals havn. Det ble begrenset skade på MS Bergensfjord som følge av hendelsen. Alle hendelser, inkludert avvik fra selskapets sikkerhetssystem, blir rapportert
basert på «No blame culture». Dette er grunnen til at alle,
også mindre hendelser, blir rapportert.
Sjø- og landbaserte medarbeidere gjennomfører
regelmessig sikkerhets- og beredskapsøvelser, inkludert
livbåt øvelser og evakueringsøvelser, og funksjonelle
tester av redningsutstyr utføres regelmessig ombord
på skipene.

legging av obligatoriske kurs for ansatte. I 2018 utdannet Konsernet 20 ledere gjennom vårt interne kurs for
lederutvikling Leading Fjord Line.
YTRE MILJØ

Fjord Line har stort fokus på og tilstreber at Konsernet
til enhver tid skal drives i samsvar med gjeldende
nasjonalt og internasjonalt regelverk.
Selskapet driver en virksomhet som i utgangspunktet medfører forurensing av det ytre miljø. Det
forekom ikke ukontrollerte utslipp til luft eller sjø i 2018.
Selskapet forholder seg til gjeldende lover og regler på
området og ønsker å minimalisere forurensingen, blant
annet gjennom tiltak som reduserer utslipp av NOx.
Utslippene av miljøskadelige stoffer til luft og vann er
minimale fra de to nyeste cruisefergene og vesentlig
lavere enn det som er tillatt etter dagens regelverk. De to
nyeste cruisefergene fremstår som de mest miljøvennlige
av sitt slag, og skipene har mottatt flere internasjonale
miljøpriser.

FJORD LINE ACADEMY

Fjord Line Academy ble etablert i 2016. Formålet med
akademiet er kompetanseutvikling og systematisk plan-

Egersund, 26. april 2019

Peter Frølich
Styreformann

Frode Teigen
Styremedlem

Kristian Falnes
Styremedlem

Kaj Fredriksen
Styremedlem

Kristian Eikre
Styremedlem

Rickard Ternblom
Administrerende direktør
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Årsregnskap

Fjord Line AS - Konsern
Fjord Line AS - Konsern
Konsolidert
resultatregnskap
FJORD LINE
AS – KONSERN
Konsolidert
(1.000 NOK) resultatregnskap
KONSOLIDERT
RESULTATREGNSKAP
(1.000
NOK)
Alle tall i TNOK

Note
Note

Note

Inntekter/netto gevinster:
Inntekter/netto gevinster:
Salgsinntekter
Salgsinntekter
Andre
driftsinntekter
Andre driftsinntekter
gevinster/tap (netto)
Andre gevinster/tap (netto)
Sum
Sum
Driftskostnader:
Driftskostnader:
Varekost
Varekost
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Avskrivninger
på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre
driftskostnader
Andre
driftskostnader
Sum driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Driftsresultat
Finansposter:
Finansposter:
Renteinntekter
Renteinntekter
Andre
finansinntekter
Andre finansinntekter
Inntekt
investering i tilknyttet selskap
Inntekt
investering i tilknyttet selskap
Rentekostnader
Rentekostnader
Andre
finanskostnader
Andrefinansposter
finanskostnader
Netto
Netto finansposter
Ordinært resultat før skatt
Ordinært resultat før skatt
Skattekostnad på ordinært resultat
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat etter skatt
Ordinært resultat etter skatt
Årsresultat
Årsresultat
Resultatfordeling konsern:
Resultatfordeling
konsern:
Majoritetenes
resultatandel
Majoritetenes resultatandel
Ikke-kontrollerende
interessers resultatandel
Ikke-kontrollerende interessers resultatandel
Sum
Sum

14, 17
14,
1417
1419
14,
14,
1419
14

15
1518
1, 2,
3,1,6,2,7,1815
3, 6, 7, 15

4
4
5
5
13
13
4
4

12
12

Konsern
Konsern
Konsern 2018
Konsern 2017
Konsern
Konsern
2018
2017
Forenklet IFRS
Forenklet IFRS
2018
2017
Forenklet
IFRS
Forenklet
IFRS
Forenklet IFRS
Forenklet IFRS
1 505 870
1 328 524
1 505
1 328
524
25 870
427
23 508
25
236 508
-1 427
975
995
-1 322
975
6 995
1 529
1 359
027
1 529 322
1 359 027

357 284
357
370284
051
370
211 051
571
211474
571
466
466 380
474
1 405
1 405 380
123 942
123 942

276 066
276 005
066
352
352
184005
679
184 544
679
423
1423
236 544
294
1 236 294
122 733
122 733

3 737
3 086
737
118
118-507
086
-104-507
743
-104
-126743
281
-126708
281
-109
-109 708
14 233
14 233
-53 647
-53 647
67 881
67 881
67 881
67 881

1 370
1 370
138
519
138-713
519
-85-713
666
-85 749
666
-171
-171 239
749
-118
-118 239
4 495
4 495
-73 718
-73 718
78 213
78 213
78 213
78 213

67 881
67 881
0
0
67 881
67 881

78 213
78 213
0
0
78 213
78 213

67 881
67 881

78 213
78 213

-64 027
-64
027
18 424
18 424
-45
603
-45 603
-45 603
-45 603
22 278
22 278

109 186
109 186
109 186
109 186
109 186
187 399
187 399

Konsolidert totalresultat
Konsolidert
(1.000
NOK) totalresultat
KONSOLIDERT
TOTALRESULTAT
(1.000 NOK)
Årsresultat, jf ovenfor
Årsresultat, jf ovenfor
Poster uten skatteeffekt som ved realisering reverseres i resultatet:
Poster uten skatteeffekt
som ved realisering
reverseres
Verdiendring
finansielle instrumenter
brukt som
sikring i resultatet:
Verdiendring finansielle instrumenter brukt som sikring
Valutaomregningsdifferenser
Valutaomregningsdifferenser
Sum
Sum
Utvidet resultat etter skatt
Utvidet resultat etter skatt
Årets totalresultat
Årets totalresultat
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FjordAS
Line
AS - Konsern
FJORD LINE
– KONSERN
KONSOLIDERT BALANSE
Konsolidert balanse
Alle tall i TNOK
(1.000 NOK)
EIENDELER

Eiendeler

Note
Note

Konsern
Konsern
Konsern
2018
Konsern 2017
31.12.2018
31.12.2017
Forenklet
IFRS Forenklet
Forenklet
Forenklet
IFRS
IFRSIFRS

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Andre immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

195 473
70 557
266 030

143 125
18 900
162 025

3 066 789
183 636
51 857
247
3 302 529

3 089 256
0
130 952
23 395
3 243 603

9 133
10 886
80
20 099

7 516
12 245
80
19 841

3 588 659

3 425 468

6

22 833

26 016

Fordringer og derivater
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Derivater
Sum fordringer og derivater

7
8, 17
19

43 676
60 808
12 582
117 066

39 788
31 371
10 400
81 559

Bankinnskudd, kontanter o.l.

9

84 725

150 212

224 625

257 788

3 813 283

3 683 256

Varige driftsmidler
Skip
Forskuddsbetaling skip
Bygg, anlegg o.l
Andre varige driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Derivater
Investering i tilknyttet selskap
Øvrige investeringer
Sum finansielle anleggsmidler

12
1

2, 18
2
2
2
2
19
5
5

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varebeholdning

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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FJORD LINE AS – KONSERN
KONSOLIDERT BALANSE
Alle tall i TNOK

Konsolidert balanse
(1.000 NOK)

Egenkapital
Gjeld
EGENKAPITAL
OGog
GJELD

Note
Note

Konsern
Konsern
Konsern2018
Konsern2017
Forenklet
IFRS
Forenklet
31.12.2018
31.12.2017IFRS
Forenklet IFRS
Forenklet IFRS

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Sum innskutt egenkapital
Øvrig egenkapital kontrollerende interesser
Annen egenkapital
Sum

10, 11
10
10
10

519 107
-9
178 227
697 325

519 107
-10
178 227
697 324

10

362 078
362 078

339 800
339 800

1 059 403

1 037 125

Sum egenkapital kontrollerende interesser

Ikke-kontrollerende interesser

10

0

0

Sum egenkapital

10

1 059 403

1 037 125

1 015
0
2 204 939
3 486
63 526

1 577
0
2 123 612
3 048
0

2 272 966

2 128 237

223 253
0
4 316
93 221
0
1 579
7 173
151 373

238 947
964
0
115 819
6 296
412
8 119
147 337

480 915

517 894

Sum gjeld

2 753 881

2 646 131

Sum egenkapital og gjeld

3 813 283

3 683 256

GJELD

Langsiktig gjeld/langsiktige avsetninger
Leasinggjeld
Obligasjonslån
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner o.a.
Pensjonsforpliktelse (netto)
Derivat

2, 13
13
13
15
19

Sum langsiktig gjeld/langsiktige avsetninger
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig del av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig del av leasinggjeld
Derivat
Leverandørgjeld
Tilbakebetaling tidligere forskudd
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

13
2, 13
19
17
12
16

Egersund 26.04.2019
Egersund, 26. april 2019

Peter Frølich
Styreformann

Kaj Frederiksen
Styremedlem

Peter Frølich
Styreformann
Frode Teigen
Styremedlem

Kristian Eikre
Styremedlem

Kristian
Kristian Falnes
Eikre
Styremedlem
Styremedlem

Kaj Frederiksen
Styremedlem

Kristian Falnes
Styremedlem

Rickard Ternblom
Adm.dir

Frode Teigen
Styremedlem

Rickard Ternblom
Administrerende direktør
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FJORD LINE AS – KONSERN
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Alle tall i TNOK
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling
- konsern
- konsern
(TNOK)(TNOK)
2018 2018

2017 2017

Kontantstrømmer
Kontantstrømmer
fra operasjonelle
fra operasjonelle
aktiviteter
aktiviteter
Driftsresultat
Driftsresultat
Periodens
Periodens
betaltebetalte
skatt skatt
Avskrivninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Nedskrivninger
Gevinst/tap
Gevinst/tap
ved salg
ved
avsalg
varige
av varige
driftsmidler/immaterielle
driftsmidler/immaterielle
eiendeler
eiendeler
Endring
Endring
i varelager
i varelager
Endring
Endring
i kortsiktige
i kortsiktige
fordringer
fordringer
Endring
Endring
i kortsiktig
i kortsiktig
gjeld gjeld
Endring
Endring
i finansielle
i finansielle
eiendeler
eiendeler
til virkelig
til virkelig
verdi over
verdi
resultatet
over resultatet
Endring
Endring
i andrei tidsavgrensningsposter
andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm
Netto kontantstrøm
fra operasjonelle
fra operasjonelle
aktiviteter
aktiviteter

123 942
123 942
-412 -412
211 533211 533
0
0
0
0
3 183 3 183
-33 426
-33 426
-38 582
-38 582
0
0
2 686 2 686
268 924
268 924

122 733
122 733
-4 121 -4 121
184 979
184 979
0
0
0
0
1 644 1 644
-11 954-11 954
34 71634 716
-6 995-6 995
-1 679 -1 679
319 323
319 323

Kontantstrømmer
Kontantstrømmer
fra investeringsaktiviteter
fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger
Innbetalinger
ved salg
ved
avsalg
varige
av varige
driftsmidler
driftsmidler
og mottatt
og mottatt
tilskudd
tilskudd
Utbetalinger
Utbetalinger
ved kjøp
ved
ogkjøp
tilvirkning
og tilvirkning
av varige
av varige
driftsmidler
driftsmidler
og immaterielle
og immaterielle
eiendeler
eiendeler
Forskuddsbetaling
Forskuddsbetaling
driftsmidler
driftsmidler
Motatte
Motatte
renter renter
Salg avSalg
datterselskap
av datterselskap
(fratrukket
(fratrukket
kontanter
kontanter
i datterselskapet)
i datterselskapet)
Netto kontantstrøm
Netto kontantstrøm
fra investeringsaktiviteter
fra investeringsaktiviteter

0
0
-130 066
-130 066
-183 636
-183 636
1 138 1 138
0
0
-312 564
-312 564

0
0
-341 055
-341 055
0
0
1 370 1 370
0
0
-339 685
-339 685

Kontantstrømmer
Kontantstrømmer
fra finansieringsaktiviteter
fra finansieringsaktiviteter
OpptakOpptak
av rentebærende
av rentebærende
gjeld gjeld
Nedbetaling
Nedbetaling
av langsiktig
av langsiktig
rentebærende
rentebærende
gjeld gjeld
BetalteBetalte
renter renter
Kontantinnbetaling
Kontantinnbetaling
ved emisjon
ved emisjon
(netto)(netto)
Netto kontantstrøm
Netto kontantstrøm
fra finansieringsaktiviteter
fra finansieringsaktiviteter

138 621138 621
-74 000
-74 000
-85 721
-85 721
0
0
-21 100-21 100

279 689
279 689
-145 753
-145 753
-85 666
-85 666
0
0
48 27048 270

Netto endring
Netto endring
i kontanter
i kontanter
og kontantekvivalenter
og kontantekvivalenter

-64 740
-64 740

27 90827 908

150 212150 212

121 921121 921

Beholdning
Beholdning
av kontanter
av kontanter
og kontantekvivalenter
og kontantekvivalenter
ved periodens
ved periodens
begynnelse
begynnelse
Valutaomregning
Valutaomregning
kontanter
kontanter
og kontantekvivalenter
og kontantekvivalenter

0

0

383

383

Beholdning
Beholdning
av kontanter
av kontanter
og kontantekvivalenter
og kontantekvivalenter
periodens
periodens
slutt slutt

85 47285 472

150 212150 212

Spesifikasjon
Spesifikasjon
av kontantbeholdningen
av kontantbeholdningen
ved periodens
ved periodens
slutt slutt
Bankinnskudd,
Bankinnskudd,
kontanter
kontanter
og lignende
og lignende

85 47285 472

150 212150 212
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Regnskapsprinsipper
FJORD LINE AS KONSERN
Nedenfor gjengis sentrale regnskapsprinsipper som er
benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.
Konsernregnskapet er utarbeidet etter forenklet IFRS
(International Financial Reporting Standards). Konsernet
har fra regnskapsåret 2015 utarbeidet regnskapet etter
forenklet IFRS.
KONSOLIDERING OG INVESTERING I TILKNYTTEDE
SELSKAPER

Konsernregnskapet inkluderer morselskapet Fjord Line AS
og datterselskapene, Fjord Line GmbH (Tyskland), Fjord
Line Danmark A/S, Fjord Skibsholding I A/S, Fjord Skibsholding II A/S, Fjord Skibsholding III A/S, Fjord Skibsholding IV A/S og Fjord Skibsholding V A/S. De fem
sistnevnte selskapene er hjemmehørende i Danmark
og er heleide datterselskap.
Datterselskaper er selskaper hvor konsernet har makt
til å utforme enhetenes finansielle og operasjonelle
retningslinjer (kontroll).
Ved avhending av datterselskaper/tap av kontroll
måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig
verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør
deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføringen, enten som investering i tilknyttet selskap, f
elleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel.
Hirtshals LNG er et deleid datterselskap 50 % eid av
Fjord Line Danmark A/S. Dette er vurdert som et tilknyttet
selskap i konsernregnskapet og behandles etter egenkapitalmetoden.
Interne transaksjoner, mellomværende og lignende
er eliminert i konsernregnskapet.
For konsolideringsformål er de danske selskapene
vurdert å ha funksjonell valuta i DKK og det tyske EUR.
ESTIMATER

Utarbeidelse av regnskapet krever bruk av estimater.
Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som
i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger,
høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlig for konsernregnskapet,
er spesielt utsatt skattefordel, restverdier på skip, økono-

misk levetid for skip, aktivering og avskrivning av periodisk
vedlikehold og avsetning for påløpte kostnader.
SALGSINNTEKTER

IFRS 15 inntekter erstatter IAS 18 driftsinntekter fra
og med regnskapsåret 2018. IFRS 15 har etablert et nytt
rammeverk for innregning og måling av inntekter der man
skal gjennomføre en femstegs vurdering av om inntekter
skal innregnes på et gitt tidspunkt eller over tid.
De 5 stegene omfatter å identifisere en kontrakt,
identifisere leveringsforpliktelser, fastsette transaksjonsprisen, fordele transaksjonsprisen på de ulike leveringsforpliktelsene og periodisere inntekter etter hvert som
man oppfyller leveringssforpliktelsene. For Fjord Line er
inntektene i all hovedsak knyttet til billettsalg, ombordtjenester og cargoinntekter som i all hovedsak opptjenes
under overfarten, slik at det er ingen vesentlige endringer
i innregning etter IFRS 15 sammenlignet med IAS 18.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer
klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld
er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag er
klassifisert som kortsiktig gjeld.
IMMATERIELLE EIENDELER

Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den
utstrekning det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte
selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling
av anskaffelseskost for eiendelen.
VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold
av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Konsernets skip med tilhørende påkostninger o.a eies
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av de danske datterselskapene. Balanseført verdi
av skip er beregnet med basis i anskaffelseskost,
fratrukket avskrivning, og eventuell nedskrivning.
Anlegg under utførelse balanseføres i takt med antatt
fremdrift.
Investeringer / utgifter som ikke inngår i kontrakten,
som inspeksjonskostnader, kostnader knyttet til prosjektorganisasjon, juridiske kostnader, finansieringskostnader
og andre relaterte kostnader er ansett som en del av
anskaffelseskosten og balanseføres.
Tilskudd fra NOx-fondet relatert til investeringer
resultatføres/periodiseres i takt med avskrivningsprofilen
på de driftsmidlene tilskuddene er knyttet til. I resultatregnskapet klassifiseres periodiseringen som reduksjon
av avskrivningskostnad. NOx-tilskudd som ikke er
resultatført klassifiseres som reduksjon av skipsverdier
i balansen.
De bokførte verdier av konsernets skip og andre driftsmidler blir individuelt vurdert for verdifall når hendelser
eller endringer i omstendigheter indikerer at de bokførte
verdier ikke er tilstede. Dersom slike indikasjoner fremkommer og bokført verdi overstiger gjenvinnbart beløp,
blir eiendelen nedskrevet til gjenvinnbart beløp.
PERIODISK VEDLIKEHOLD AV SKIP

Skipene blir for avskrivningsformål dekomponert i skip/
skipsinnredning og periodisk vedlikehold. De avskrives
lineært over en definert brukstid. Det blir hensyntatt en
antatt restverdi på skipene ved utløpet av brukstiden.
Skipene må kontinuerlig fremstilles for kontroll, som
medfører regelmessig dokking/verkstedsopphold
og klassifikasjon. Periodisk vedlikehold blir balanseført
i forbindelse med dokking og avskrives frem til neste
antatte dokking.
LEIEAVTALER

En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold.
Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll
knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på
leietaker klassifiseres avtalen som finansiell. Andre
leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler
i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres
i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og
avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld bortsett fra den
delen som forfaller om mindre enn 12 måneder, den vises
som kortsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt
leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
For avtaler som klassifiseres som operasjonell lease
behandles leiebetalingene som en driftskostnad som
fordeles systematisk over hele leieperioden.
VAREBEHOLDNING

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og netto realisasjons-
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verdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris
i ordinær virksomhet fratrukket beregnede salgsutgifter.
AKTIVERTE RENTER

Renter som knytter seg til anlegg under oppføring eller
andre kvalifiserende eiendeler blir aktivert som en del
av kostprisen i samsvar med IAS 23 Låneutgifter
FINANSIELLE INSTRUMENTER

IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter IAS 39 Finansielle instrumenter – Innregning og måling. Standarden
er tatt i bruk i 2018. Endringer i IFRS 9 gjelder hovedsakelig tre separate områder: klassifisering og måling,
nedskrivning og sikring. Under IFRS 9 måles finansielle
eiendeler etter tre forskjellige metoder: virkelig verdi
over resultatet, virkelig verdi over totalresultatet og til
amortisert kost. Eiendelene er klassifisert i de forskjellige
kategoriene basert på selskapets forretningsmodell og
vilkårene for kontantstrømmene fra kontraktene. IFRS 9
har ikke hatt noen vesentlig betydning for måling og innregning av finansielle eiendeler.
I hovedsak er reglene sammenfallende med IAS 39
når det gjelder finansielle forpliktelser.
Standarden introduserer en ny modell for
nedskrivningsvurdering basert på forventet kredittap
(sammenlignet med påløpte kredittap under IAS 39).
Nedskrivningsmodellen i IFRS 9 innebærer en ny modell
basert på endringer i de finansielle eiendelenes kredittrisiko. Enten vil selskapet bokføre en avsetning for forventede kredittap for de neste 12 månedene over de eiendeler
som har faste eller bestembare betalinger, og som ikke
omsettes i et aktivt marked.
Alternativt vil selskapet avsette for forventet kreditttap over eiendelens levetid. Dette vil gjøres når har vært
en betydelig økning i kredittrisikoen, med andre ord, der
kredittrisiko på balansedagen er høyere enn kredittrisikoen ved første innregning. Dersom en tapshendelse
har inntruffet vil verdifallet måles på samme måte som
i avsnittet ovenfor, det vil si på et beløp tilsvarende forventet kredittap for fordringens levetid. Da selskapet
historisk sett har hatt begrensede kredittap har ikke
denne endringen medført vesentlige endringer i regnskapet. Sikringsbokføring under IFRS 9 medfører en rekke
endringer. Sikringsbokføring skal være i samsvar med
konsernets risikostyringsmodell. Sikringseffektivitetskravet om at en sikring skal være 80–125 % effektiv er
erstattet av en helhetsvurdering om sikringsforholdet
er effektivt. Selskapet har fra 1. januar 2018 begynt
å anvende sikringsbokføring på sikring av bunkers
og rentesats for langsiktig gjeld som er gjort ved hjelp
av derivater slik at verdiendinger på sikingsinstrumentene
blir ført i utvidet resultat.
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke
er derivater og omløpsmidler, med mindre de forfaller mer
enn 12 måneder etter balansedagen. Kundefordringer og
andre fordringer regnskapsføres til virkelig verdi når de
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oppstår. Fordringer måles til amortisert kost og vurderes
løpende for verdifall.

Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres
som annen finansinntekt.
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål.
En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien
dersom den primært er anskaffet med henblikk på å
gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Derivater
klassifiseres som holdt for handelsformål, med mindre
de er en del av en sikring. Eiendeler i denne kategorien
klassifiseres som omløpsmidler dersom det forventes
at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som anleggsmidler.
Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi
av derivater som ikke er en del av sikringsbokføring
medtas i resultatregnskapet under «Andre gevinster/
tap (netto)» i den perioden de oppstår.
VALUTAOMREGNING

Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles
i den valuta som benyttes i det økonomiske området
der enheten i hovedsak opererer (funksjonell valuta).
Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er
også morselskapets funksjonelle valuta og presentasjonsvalutaen til konsernet. Resultatregnskap og
balanse for konsernenheter (ingen med hyperinflasjon)
med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte:
(i) Balansen er regnet om til sluttkursen
på balansedagen.
(ii) Resultatregnskapet skal regnes om til kursen
på transaksjonstidspunktet. Som en tilnærming til
dette benyttes gjennomsnittskurser for regnskapsperioden med mindre det er store enkelttransaksjoner
eller valutakursen har variert så mye at tilnærmingen
ikke gir et rettvisende bilde.

messige og skattemessige verdier ved utgangen
av regnskapsåret, samt ligningsmessig underskudd
til fremføring som det er sannsynlig kan utnyttes.
De danske skipseiende selskapene er omfattet av den
danske lovgivningen knyttet til tonnasjebeskatning.
OPSJONER TIL ANSATTE

Ved tildeling av opsjoner til ansatte foretas det en
verdiberegning av opsjonene på tildelingstidspunktet.
Beregnet beløp kostnadsføres som lønn over løpetiden,
med egenkapital som motpost.
PENSJONER

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd
til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere
betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.
Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad.
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en
innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som
en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer,
som alder, antall år i selskapet og lønn.
Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på
balansedagen.
NYE STANDARDER IFRS 16
NYE STANDARDER OG FORTOLKNINGER

IFRS 16 Leieavtaler, ikrafttredelse 1. januar 2019.
IFRS 16 vil medføre at noen leasingkontrakter vil ende
opp i balansen. Fjord Line har fremdeles pågående en
vurdering av hvilke eiendeler dette vil gjelde og hvor
stor betydning det vil ha for balansen og denne
prosessen er ikke avsluttet, men Fjord Line forventer
ingen vesentlige effekter av denne standarden.

(iii) Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat
og spesifiseres separat.
Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den
funksjonelle valutaen til transaksjonskurs.
SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/
utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel
er beregnet med relevant skattesats. Utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
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FOR MILJ

Ø

«Sjøveien til Danmark
– det beste alternativet for hele familien!»

Sensommeren 2018 tok vi med oss familien Bækkevold fra Vestfold om bord og kastet loss for Danmark.
Formålet var å magasinere reisestoff fra Danmark til bruk i høstsesongen 2018 og ikke minst
til vår- og sommersesong 2019. Turen gikk til Skallerup Seaside Resort, Aalborg, Legoland og Lalandia.
Resultatet ble mye godt materiale, som vi snart ett år senere, fortsatt høster fruktene av.
Vi er av den oppfatning at bruk av «ekte» mennesker og ikke modeller,
gir en ekstra troverdighet til våre ulike reisebudskap.

32

Vi fortsetter derfor i 2019 med å produsere reisestoff med en helt ordinær familie i hovedrollen.
Familien som fikk kjøpe Fjord Line-bilen «MS Sommerlykke».
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Noter
FJORD LINE AS KONSERN
Note 1 ⁄⁄ Immaterielle eiendeler – konsern

Note 1 Immaterielle
Note 1 Immaterielle
eiendeler - konsern
eiendeler - konsern
(Tall i TNOK)
(Tall i TNOK)

Konsept- KonseptImmaterielle
Immaterielle
utvikling ogutvikling ogØvrige
ØvrigeSum
Sum
eiendeler under
eiendeler
WEB-prosjekter
under WEB-prosjekter
markeds- markedsimmaterielle
immaterielle
immaterielle
immaterielle
tilvirkning tilvirkning
o.l
prosjekter
o.l
prosjekter
eiendeler eiendeler
eiendeler eiendeler
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2017 31.12.2017
Ferdigstilte prosjekter
Ferdigstilte2018
prosjekter 2018
Tilgang 2018Tilgang 2018
Avgang 2018Avgang 2018
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2018 31.12.2018

0
0
33 810
0
33 810

0 39 472
0
0
33 810 6 472
0
0
33 810 45 944

39 472 902
0 0
6 472 0
0 0
45 944 902

902 1 903
0
0
0
0
0
0
902 1 903

1 903
42 276
0 0
400 282
0 0
1 903
82 559

42 276
0
40 282
0
82 559

AkkumulerteAkkumulerte
nedskrivninger
nedskrivninger
31.12.2017 31.12.2017
AkkumulerteAkkumulerte
avskrivninger
avskrivninger
31.12.2017 31.12.2017
Balanseført verdi
Balanseført
31.12.2017
verdi 31.12.2017
AkkumulerteAkkumulerte
nedskrivninger
nedskrivninger
31.12.2018 31.12.2018
AkkumulerteAkkumulerte
avskrivninger
avskrivninger
31.12.2018 31.12.2018
Balanseført Balanseført
verdi 31.12.2018
verdi 31.12.2018

0
0
0
0
0
33 810

0
0
0 4 498
0 34 974
0
0
0 9 703
33 810 36 241

0 0
4 498 792
34 974 109
0 0
9 703 889
36 241 12

0
0
792 1 196
109 707
0
0
889 1 408
12 495

0 0
1 196
6 486
707
35 791
0 0
1 408
12 000
495
70 557

0
6 486
35 791
0
12 000
70 557

0
0
0

0 5 206
0
0
0 5 206

5 206 97
0
5 206 97

211
5 514
0
211
5 514

5 514
0
5 514

Årets avskrivninger
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets nedskrivninger
Sum kostnad
Sum
avskrivninger
kostnad avskrivninger
og nedskrivninger
og nedskrivninger
2018
2018

97

211

97

211

Kostnadene knyttet
Kostnadene
til Immaterielle
knyttet til Immaterielle
eiendeler under
eiendeler
tilvirkning
underbestår
tilvirkning
i hovedsak
bestårav
i hovedsak
utvikling av
av utvikling
vårt nye ERP
av vårt
system
nye ERP
Dynamics
system365,
Dynamics
fase to.365,
Avsluttes
fase to. Avsluttes
31.03.2019 31.03.2019
Nye Web prosjekter
Nye Webfor
prosjekter
2018 er Nytt
for 2018
fronter-end
Nyttbooking
front -end
system.
booking
Systemet
system.
er Systemet
utviklet for
er åutviklet
gi vårefor
gjester
å gi en
våre
forenklet
gjester enogforenklet
mer brukervennlig
og mer brukervennlig
digital
digital
bestillingsløsning.
bestillingsløsning.
Systemet bleSystemet
lansert i ble
2018.
lansert
Et annet
i 2018.
nyttEtWeb
annet
prosjekt
nytt Web
er det
prosjekt
nye ERP
er det
systemet
nye ERP
Dynamics
systemet365.
Dynamics
Systemet
365.
er Systemet
tatt i brukeri 2018
tatt i bruk
og i 2018 og
inkludere
fase 1 iFase
prosjektet.
Fase
2 av ERP
var i utvikling
2018 under
ogimmaterielle
ligger som immaterielle
eiendeler
under tilvirkning.
inkludere fase
1 i prosjektet.
2 av ERP
systemet
varsystemet
i 2018 under
ogutvikling
ligger som
eiendeler under
tilvirkning.
Avskrivningstiden
her 10 år.WEB
Resterende
WEBgjelder
prosjekter
gjelder utviklingskostnader
relatert til
av nettsider
og WEB-plattform,
Avskrivningstiden
er her 10 år.erResterende
prosjekter
utviklingskostnader
relatert til utvikling
av utvikling
nettsider og
WEB-plattform,
inklusiv ny inklusiv ny
profiltil
ogbookingsystemet.
kobling til bookingsystemet.
Avskrivningstiden
grafisk profilgrafisk
og kobling
Avskrivningstiden
er her 3-5 år.er her 3-5 år.

Øvrige immaterielle
Øvrige immaterielle
eiendeler består
eiendeler
blant annet
består av
blant
utvikling
annet av
av utvikling
nøkkelkortsystem
av nøkkelkortsystem
som er installert
som om
er installert
bord på skipene
om bordBergensfjord
på skipene Bergensfjord
og Stavangerfjord.
og Stavangerfjord.
Avskrivningstiden
Avskrivningstiden
er 5-10 år. er 5-10 år.
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te 2 Varige driftsmidler
Note 2 Varige
- konsern
driftsmidler - konsern

Note
Varige driftsmidler
- konsern
all i tabellen i TNOK)
(Tall 2i tabellen
i TNOK)
(Tall
i tabellen
i TNOK)driftsmidler – konsern
Note
2 ⁄⁄ Varige

llene for 2018Tallene
fremkommer
for 2018
nedenfor
fremkommer nedenfor
Tallene for 2018 fremkommer nedenfor

rige driftsmidler
(talldriftsmidler
i TNOK) (tall i TNOK)
Varige

driftsmidler
(tall i TNOK)
skaffelseskost Varige
Anskaffelseskost
31.12.2017
31.12.2017
gang 2018 Tilgang 2018
31.12.2017
gang 2018 Anskaffelseskost
Avgang 2018
Tilgang
2018
mregningsdifferense
Omregningsdifferense
2018
skaffelseskostAvgang
Anskaffelseskost
31.12.2018
31.12.2018
Omregningsdifferense
Anskaffelseskost
31.12.201831.12.2017
kumulerte nedskrivninger
Akkumulerte31.12.2017
nedskrivninger
kumulerte avskrivninger
Akkumulerte
31.12.2017
avskrivninger 31.12.2017
Akkumulerte
nedskrivninger
lanseført verdi
Balanseført
31.12.2017verdi
31.12.201731.12.2017
Akkumulerte31.12.2018
avskrivninger
kumulerte nedskrivninger
nedskrivninger31.12.2017
31.12.2018
Balanseført
verdi
31.12.2017
kumulerte avskrivninger
Akkumulerte
31.12.2018
avskrivninger
31.12.2018
Akkumulerte
nedskrivninger
lanseført verdi
Balanseført
31.12.2018verdi
31.12.201831.12.2018
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018
Balanseført
verdi 31.12.2018
ets avskrivninger
Årets
varige
avskrivninger
driftsmidler
varige driftsmidler
ets nedskrivninger
Åretsvarige
nedskrivninger
driftsmidler
varige driftsmidler
Årets avskrivninger varige driftsmidler
Årets nedskrivninger varige driftsmidler

Forskuddsbet Forskuddsbet
Andre varige
aling skip Bygg,
aling
anlegg
skipo.l Bygg, anlegg
driftsmidler
o.l
Forskuddsbet
aling 79
skip
o.l 0
0
763
0 Bygg, anlegg
79 763
183 636
0
0
183 636
0
0
0
0
0
183 636
0
0

183 636
1 967
00
183 636
-318
0
0
18381
636
412
0
183 6360 0
33 846
0
0
45 917
00
0
29 555
0
18351
636
857
0
183 636
5 806
0
00
0
0

1 967337
79 7630 0
1-318
967 0
81 4120337
-318
81 4120 0
33 846 0
45 9170 0
33 8460 0
45
29 917
555 90
51 8570247
29 555
515 857
806 90
0 0
5 806
0

Andre
Skip under
varige
driftsmidler
tilvirkning
Andre varige
driftsmidler
80 1580
137 022
337
00
337
00
217 180
3370
0
337
00
00
80 1580
00
90
00
217 180
2470
90
247
90
0
00
90
0

Skip, inklusiv
periodisk
Skip
vedlikehold,
under
innredning
tilvirkningo.a
Skip under
tilvirkning
380
708
158
205

Skip, inklusiv
periodisk
Skip,
vedlikehold,
Suminklusiv
varige
periodisk
innredning
driftsmidler
o.a
vedlikehold,
innredning
o.a
33868
708126
205

137
123
022
102
446
123063
102
80-30
158
3 -30
708
205
651
0
-30651
651
13718
022
123
102
870
0
18
18552
870
0
-30090
651
217
3 819
180
525
43302
819
525
0
18 870
217 1800 0
3 819 525
00
878 831
0
912
878677
831
0
280
829
158
374
22955
829449
3740
00
878 831
00
80
158
2999
829
374
969
916
0
969561
916
0
217
2 849
180
609
32302
849529
6090
0
969 916
217
180
2206
849
609
200
161
0
200057
161
00
00
0
200 161
0 Se beskrivelse 0
Se beskrivelse
nedenfor
nedenfor
Se Lineær
beskrivelse
Lineær
nedenfor
Lineær

skrivningstid (ferdigstilte
Avskrivningstid
driftsmidler)
(ferdigstilte driftsmidler)
5 - 10 år
5 - 10
3-5årår
3-5 år
skrivningsplanAvskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Avskrivningstid (ferdigstilte driftsmidler)
5 - 10 år
3-5 år
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
ke-resultatført tilskudd
Ikke-resultatført
pr 31.12.2018
tilskudd
er pr
TNOK
31.12.2018
139 290
er (TNOK
TNOK 139
145 290
757 (TNOK
pr 31.12.2017).
145 757 pr 31.12.2017).
skuddene er i hovedsak
Tilskuddene
knyttet
er i hovedsak
til skipeneknyttet
MS Stavangerfjord
til skipene MSogStavangerfjord
MS Bergensfjord.
og MS Bergensfjord.
Ikke-resultatført
tilskudd
pr
31.12.2018
er TNOK
139
290 (TNOK 145
757 pr 31.12.2017).
ke-resultatført tilskudd
er ført som
reduksjon
er ført
i anskaffelseskosten
som reduksjon
i anskaffelseskosten
pr 31.12.
pr 31.12.
Tilskuddene
er i hovedsak
knyttet
til iskipene
MS
Stavangerfjord
MSklassifiseres
Bergensfjord.
skuddet periodiseres/resultatføres
Tilskuddet periodiseres/resultatføres
i takt med
det aktuelle
takt med
skips
det
avskrivningsprofil,
aktuelle skips og
avskrivningsprofil,
og
som
og klassifiseres
reduksjon avsom
avskrivninger
reduksjon av avskrivninger
Ikke-resultatført tilskudd er ført som reduksjon i anskaffelseskosten pr 31.12.
Tilskuddet periodiseres/resultatføres i takt med det aktuelle skips avskrivningsprofil, og klassifiseres som reduksjon av avskrivninger

Avskrivning og balanseført verdi av skipene pr 31.12.2018
Fjord Line- konsernet har pr tidspunkt for regnskapsavleggelsen 4 skip i virksomheten;
1) "MS Oslofjord" (tidl. MS Bergensfjord). Dette skipet var under ombygging i 2014 og ble den 20. juni 2014 satt inn på ruten Sandefjord-Strømstad.
2) "HSC Fjord Cat"
3) "MS Stavangerfjord". Dette skipet ble levert i juli 2013.
4) "MS Bergensfjord". Dette skipet ble levert i februar 2014
MS Oslofjord:
I forbindelse med at Fjord Line i juni 2014 startet opp ny rute mellom Sandefjord og Strømstad gjennomgikk MS Oslofjord en omfattende ombygging
ved verftet STX Raumo (Finland) i 2013/2014. Det ble i den forbindelse investert tilnærmet 300 mill NOK i ombygging av skipet.
Balanseført verdi for selve skipet inklusive periodisk vedlikehold er TNOK 454 541
Selve skipet avskrives lineært over 15 år, med restverdi 20 MNOK pr juni 2029. Skipsinnredning avskrives over 1-5 år.
Periodisk vedlikehold avskrives over 1-10 år.

HSC Fjord Cat:
Selve skipet avskrives lineært over 15 år. Gjenværende avskrivningstid pr 31.12.2018 er 4 år.
Balanseført verdi for selve skipet inklusive periodisk vedlikehold er TNOK 92 097 pr 31.12.2018
Skipsinnredning avskrives 3 år. Periodisk vedlikehold avskrives over 1-20 år.

MS Stavangerfjord
"MS Stavangerfjord" avskrives lineært over 35 år, med restverdi 50 MNOK. Gjenværende avskrivningstid pr 31.12.2018 er 29,5 år.
Balanseført verdi for selve skipet inklusive periodisk vedlikehold er TNOK 1 142 484 pr 31.12.2018.
Skipsinnredning avskrives over 5-20 år. Periodisk vedlikehold avskrives over 1-10 år.
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MS Bergensfjord

Sum varige
driftsmidler
Sum varige
driftsmidler
3 868 126
446 063
3 868
126
-30 651
446
063
18 552
-30 651
4 302
090
18 552
4 302 0900
912 677
2 955 4490
912 6770
2 955
999 449
561
3 302 5290
999 561
3 302
206 529
057
0
206 057
0

Selve skipet avskrives lineært over 15 år, med restverdi 20 MNOK pr juni 2029. Skipsinnredning avskrives over 1-5 år.
Periodisk vedlikehold avskrives over 1-10 år.
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HSC Fjord Cat:
Selve skipet avskrives lineært over 15 år. Gjenværende avskrivningstid pr 31.12.2018 er 4 år.
Balanseført verdi for selve skipet inklusive periodisk vedlikehold er TNOK 92 097 pr 31.12.2018
Skipsinnredning avskrives 3 år. Periodisk vedlikehold avskrives over 1-20 år.

MS Stavangerfjord
"MS Stavangerfjord" avskrives lineært over 35 år, med restverdi 50 MNOK. Gjenværende avskrivningstid pr 31.12.2018 er 29,5 år.
Balanseført verdi for selve skipet inklusive periodisk vedlikehold er TNOK 1 142 484 pr 31.12.2018.
Skipsinnredning avskrives over 5-20 år. Periodisk vedlikehold avskrives over 1-10 år.

MS Bergensfjord
Selve skipet avskrives lineært over 35 år, med restverdi 50 MNOK. Gjenværende avskrivningstid pr 31.12.2018 er tilnærmet 30 år.
Balanseført verdi for selve skipet inklusive periodisk vedlikehold er TNOK 1 222 489 pr 31.12.2018
Skipsinnredning avskrives over 5-20 år. Periodisk vedlikehold avskrives over 1-10 år.
Nedskrivningstest knyttet til skip
Når det gjelder de 4 skipene angitt ovenfor er det foretatt nedskrivningstester av disse og
konklusjonen var at det ikke var nødvendig å skrive ned noen av skipene.
Dette underbygges videre av innhentede takster som også viser at det ikke er behov for noen nedskrivning

Note 3 Leiekostnader og transaksjoner med nærstående - konsern
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Note 3 Leiekostnader og transaksjoner med nærstående - konsern
Kostnadsført leie av ikke balanseførte driftsmidler (operasjonell lease)
Kostnadsført leie av ikke balanseførte driftsmidler (operasjonell lease)
(Tall i TNOK)
(Tall i TNOK)

Kostnadsført leie Kostnadsført leie
Driftsmiddel/Leieforhold
2018
2017
Kostnadsført leie Kostnadsført leie
Leie maskiner og driftsløsøre
21 030
19 077
Driftsmiddel/Leieforhold
2018
2017
Leie lokaler og lignende *)
17 268
17 103
Leie maskiner og driftsløsøre
21 030
19 077
Leie lokaler og lignende *)
17 268
17 103
*) Leiekostnad lokaler og lignende: For 2018 er det kostnadsført TNOK 1.661 i leiekostnad til selskap kontrollert av eiere (TNOK 2.008 i 2017).
Leievilkårene er markedsmessige.
*) Leiekostnad lokaler og lignende: For 2018 er det kostnadsført TNOK 1.661 i leiekostnad til selskap kontrollert av eiere (TNOK 2.008 i 2017).
Leievilkårene er markedsmessige.
Note 4 Finansposter - konsern

Note 4 ⁄⁄ Finansposter – konsern

Note 4 Finansposter - konsern
(Tall i TNOK)

(Tall i TNOK)
Andre finansinntekter og andre finanskostnader består av følgende:
Andre finansinntekter og andre finanskostnader består av følgende:
Andre finansinntekter
Valutagevinst, konserninterne fordringer
Andre finansinntekter
Øvrig valutagevinst
Valutagevinst, konserninterne fordringer
Øvrige finansinntekter
Øvrig valutagevinst
Sum
Øvrige finansinntekter
Sum
Andre finanskostnader
Valutatap eksterne pengeposter, inklusiv lån i Euro/DKK
Andre finanskostnader
Øvrige finanskostnader
Valutatap eksterne pengeposter, inklusiv lån i Euro/DKK
Sum
Øvrige finanskostnader
Sum

2018
108 245
2018
9 776
108 245
65
9 776
118 086
65
118 086
2018
108 767
2018
17 514
108 767
126 281
17 514
126 281

2017
131 768
2017
6 673
131 768
78
6 673
138 519
78
138 519
2017
171 545
2017
204
171 545
171 749
204
171 749

Valutagevinst/valutatap konserninterne fordringer
Fjord Line AS har langsiktige rentebærende fordringer på de danske datterselskapene på til sammen
Valutagevinst/valutatap konserninterne fordringer
TNOK 1.976.823 pr 31.12.2018 (TNOK 1.788.977 pr 31.12.2017). Dette er eliminert i konsernregnskapet.
Fjord Line AS har langsiktige rentebærende fordringer på de danske datterselskapene på til sammen
Fordringene er i DKK. Valutagevinst på disse fordringene var TNOK 108 245 i 2018 (Valutagevinst TNOK 131.768 i 2017).
TNOK 1.976.823 pr 31.12.2018 (TNOK 1.788.977 pr 31.12.2017). Dette er eliminert i konsernregnskapet.
Det er ikke fastsatt konkret avdragsplan for gjelden datterselskapene har til morselskapet, men datterselskapene vil benytte fri likviditet til tilbakebetaling.
Fordringene er i DKK. Valutagevinst på disse fordringene var TNOK 108 245 i 2018 (Valutagevinst TNOK 131.768 i 2017).
Det er foretatt avdragsbetaling både i 2017 og 2018.
Det er ikke fastsatt konkret avdragsplan for gjelden datterselskapene har til morselskapet, men datterselskapene vil benytte fri likviditet til tilbakebetaling.
Det er foretatt avdragsbetaling både i 2017 og 2018.
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Note 5 ⁄⁄Investeringer i tilknyttet selskap og øvrige investeringer – konsern

Note 5 Investeringer i tilknyttet selskap og øvrige
Note 5invsteringer
Investeringer
- konsern
i tilknyttet selskap
Note 5 Investeringer
og øvrige invsteringer
i tilknyttet
- konsern
selskap og øvrige invsteringer - konsern

Visit Sørlandet AS
Visit Sørlandet AS
Visit Sørlandet AS
Line Sørlandet
AS kjøpteAS.
i 2010
Fjord
for
Line
AS
50vært
kjøpte
i Visit
iSørlandet
2010
aksjer
AS.for
Etter
TNOK
201050
hari Visit
det ikke
Sørlandet
vært tilgang
AS. Etter
eller2010
avgang.
har d
Fjord Line AS kjøpte i 2010 aksjer for TNOKFjord
50 i Visit
Etteraksjer
2010
harTNOK
det ikke
tilgang
eller
avgang.
er ført etter kostmetoden.
er 2017.
ikke
er ført
foretatt
etternedskrivning
kostmetoden.verken
Det eri ikke
2018foretatt
eller 2017.
nedskrivning verken i 2018 e
Investeringen er ført etter kostmetoden. Det er Investeringen
ikke foretatt nedskrivning
verken iInvesteringen
2018Det
eller

Visit Telemark AS
Visit Telemark AS
Visit Telemark AS
investerte
Fjord
Line
AS i 2016
Videre
TNOK
30 i Visit
FjordTelemark
Line ASDet
AS.
i 2016
TNOK
ierVisit
førtTelemark
etter
kostmetoden.
AS. Investeringen
Det er helle
er
Videre investerte Fjord Line AS i 2016 TNOKVidere
30 i Visit
Telemark
AS.
Investeringen
er investerte
ført etter
kostmetoden.
er Investeringen
heller
ikke30her
foretatt
nedskrivning.

Green LNG A/S - tilknyttet selskap
Green LNG A/S - tilknyttet selskap
Green LNG A/S - tilknyttet selskap
hartotalt
i 2017
investert
i selskapet
Selskapet
Green
i 2017
A/S,
investert
totalt investert
i selskapet
beløp
Green
TNOK
LNG250.
A/S, totalt investert beløp TNOK 2
Selskapet har i 2017 investert i selskapet GreenSelskapet
LNG A/S,
investert
beløp
TNOK
250.harLNG
ført etter
kostmetoden.
Investeringen
Det er heller
er ført
ikke
etter
herkostmetoden.
foretatt nedskrivning.
Det er heller ikke her foretatt nedskrivning.
Investeringen er ført etter kostmetoden. Det er Investeringen
heller ikke hererforetatt
nedskrivning.

Hirtshals LNG A/S - tilknyttet selskap
Hirtshals LNG A/S - tilknyttet selskap
Hirtshals LNG A/S - tilknyttet selskap
I 2015
solgte Fjord
konsern
50%
I 2015
av aksjene
solgte Fjord
i Hirtshals
Line konsern
LNG A/S
50%
til av
Skangass
aksjeneAS.
i Hirtshals LNG A/S til Skangass AS.
I 2015 solgte Fjord Line konsern 50% av aksjene
i Hirtshals
LNG Line
A/S til
Skangass
AS.
Hirtshals
LNG A/S
var før
dette
salget
Hirtshals
et
heleid
LNG
datterselskap
A/S var før av
dette
Fjord
salget
Line
et Danmark
heleid datterselskap
A/S.
av Fjord Line Danmark A/
Hirtshals LNG A/S var før dette salget et heleid
datterselskap
av Fjord
Line
Danmark
A/S.
Balansen til iHirtshals
LNGav
A/S
Balansen
på salgstidspunktet
til Hirtshalsble
LNG
ifastsatt
all A/S
hovedsak
bestod
salgstidspunktet
LNG-tank.
Vederlaget
ipåall25hovedsak
ble fastsatt
av enutLNG-tank
fra en v
Balansen til Hirtshals LNG A/S bestod på salgstidspunktet
all hovedsak
en bestod
LNG-tank.
Vederlaget
ut
fra av
enpåen
verdi
av anlegget
MNOK.

2018 er resultatog balansetallene
For(tilknyttet
knyttet
2018 ertilresultatinvesteringen
og
balansetallene
i Hirtshals knyttet
LNG A/S
til investeringen
(tilknyttet selskap)
i Hirtshals
som følger:
LNG A/S (tilk
For 2018 er resultat- og balansetallene knyttet For
til investeringen
i Hirtshals
LNG A/S
selskap)
som
følger:
Balanseført verdi 31.12.2017:
Resultatandel 2018 (50%)
Valutaomregningsdifferenser
Balanseført verdi 31.12.2018

Balanseført
verdiTNOK
31.12.2017:
12 245
Resultatandel
2018
(50%)
-507
TNOK
Valutaomregningsdifferenser
-772 TNOK
Balanseført
verdi
31.12.2018
10 966
TNOK

Balanseført verdi 31.12.2017:
12 245 TNOK
Resultatandel 2018 (50%)
-507 TNOK
Valutaomregningsdifferenser
-772 TNOK
Balanseført verdi 31.12.2018
10 966 TNOK

12 245
-507
-772
10 966

TNOK
TNOK
TNOK
TNOK

Resultatandelen angitt ovenfor er klassifisert som
Resultatandelen
inntekt i investering
angitt ovenfor
tilknyttet
er selskap
klassifisert
Resultatandelen
i resultatregnskapet
som inntekt
angitt iovenfor
investering
for 2018.
er klassifisert
tilknyttet som
selskap
inntekt
i resultatregnskapet
i investering tilknyttet
for 2018.
selskap i
50% andel av bokført egenkapital i Hirtshals LNG
50% A/S
andel
prav
31.12.2018:
bokført egenkapital i50%
Hirtshals
andel
11LNG
av
394bokført
A/S
TNOK
pregenkapital
31.12.2018:i Hirtshals LNG A/S11
pr 394
31.12.2018:
TNOK
Merverdier henført til investeringenMerverdier-428
henført
til investeringen
-428 TNOK
Merverdier henført til investeringen
TNOK
verdi av investering iBalanseført
tilknyttet
verdi
av
31.12.2018
investering i tilknyttet selskap 31.12.2018
10 966 TNOK
Balanseført verdi av investering i tilknyttet Balanseført
selskap 31.12.2018
10 selskap
966
TNOK

Note 6 ⁄⁄ Varebeholdninger og konstnad drivstoff – konsern

Note 6 Varebeholdninger og kostnad drivstoff - konsern
(Tall i TNOK)

Drivstoff
Varer for videresalg *)
Annet, inklusiv veimerker, nøkkelkort o.a
Sum varelager til anskaffelseskost 31.12.
Nedskrivninger pr 31.12
Sum bokført verdi av varelager 31.12.

2018
3 384
16 263
3 186
22 833
0
22 833

2017
3 214
19 423
3 380
26 016
0
26 016

2018
45 873
-2 197
43 676

2017
41 986
-2 198
39 788

0
639
0
639

1 497
211
0
1 708

Det er ikke foretatt nedskrivning av varelageret pr årsslutt.
Kostnader knyttet til drivstoff er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
For 2018 utgjør dette TNOK 165.314 (TNOK 153.199 i 2017)
Note 7 Kundefordringer - konsern
(Tall i TNOK)

Kundefordringer til pålydende 31.12.
Delkredereavsetning 31.12.
Kundefordringer 31.12.
Årets endring i delkredereavsetning
Årets konstaterte tap på fordringer
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer
Tap på fordringer
Tap på fordringer inngår i posten "andre driftskostnader" i resultatregnskapet.
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Nedskrivninger
31.12
Annet, inklusivprveimerker,
nøkkelkort o.a
Sum
verdi
av varelager 31.12.
Sumbokført
varelager
til anskaffelseskost
31.12.

Nedskrivninger pr 31.12
Det
er bokført
ikke foretatt
av31.12.
varelageret pr årsslutt.
Sum
verdinedskrivning
av varelager

0
0
3 186
3 380
22
26
22833
833
26016
016
0
0
Fjord Line Årsrapport
2018 ⁄⁄ Noter
22 833
26 016

Kostnader
knyttet
til nedskrivning
drivstoff er klassifisert
som pr
andre
driftskostnader i resultatregnskapet.
Det er ikke
foretatt
av varelageret
årsslutt.
For 2018 utgjør dette TNOK 165.314 (TNOK 153.199 i 2017)
Kostnader knyttet til drivstoff er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
For 2018 utgjør
dette TNOK 165.314–(TNOK
153.199 i 2017)
7 ⁄⁄ Kundefordringer
konsern
NoteNote
7 Kundefordringer
- konsern
(Tall
Notei 7TNOK)
Kundefordringer - konsern
(Tall i TNOK)
Kundefordringer til pålydende 31.12.
Delkredereavsetning 31.12.
Kundefordringer
31.12.
Kundefordringer til
pålydende 31.12.

Delkredereavsetning 31.12.
Årets
endring i delkredereavsetning
Kundefordringer
31.12.
Årets konstaterte tap på fordringer
Innkommet
på tidligere
avskrevne fordringer
Årets endring
i delkredereavsetning
Tap
påkonstaterte
fordringertap på fordringer
Årets

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer
Tap
inngår i posten "andre driftskostnader" i resultatregnskapet.
Tappåpåfordringer
fordringer

2018
45 873
-2 2018
197
43
45676
873

2017
41 986
-2 2017
198
39
41788
986

0
639

0
1 708

-2 197
0
43 676
639
00
639
639

-2 198
1 497
39
788
211
0
1 497
1 708
211

Tap på fordringer inngår i posten "andre driftskostnader" i resultatregnskapet.
Note 8 Andre kortsiktige fordringer - konsern
(Tall
i 8TNOK)
Note
8 ⁄⁄ Andre
kortsiktige
– konsern
Note
Andre
kortsiktige
fordringer fordringer
- konsern
Andre
(Tall i fordringer
TNOK)
Refusjoner fra offentlige myndigheter, inkl tilgodehavende mva
Forskuddsbetalte
kostnader, inkl forsikring skip
Andre fordringer
Tilskudd,
ikke
(dansk
datterselskap)
Refusjoner
framottatt
offentlige
myndigheter,
inkl tilgodehavende mva
Øvrige
fordringer kostnader, inkl forsikring skip
Forskuddsbetalte
Andre
kortsiktige
fordringer
31.12.
Tilskudd,
ikke mottatt
(dansk datterselskap)
Øvrige fordringer
Andre kortsiktige fordringer 31.12.

2018
8 699
20 2018
984
0
8 699
31
20125
984
60 8080

31 125
60 808

2017
4 144
11 2017
998
0
4 144
15
11229
998
31 3710

15 229
31 371

Tilgodehavende mva
Konsernet har pr 31.12.2018 balanseført TNOK 8.699 i merverdiavgift til gode (TNOK 3.708 pr 31.12.2017).
Tilgodehavende mva
Konsernet har pr 31.12.2018 balanseført TNOK 8.699 i merverdiavgift til gode (TNOK 3.708 pr 31.12.2017).

37

Noter ⁄⁄ Fjord Line Årsrapport 2018

Note 9 ⁄⁄ Bundtne midler – konsern

Note 9 Bundne midler - konsern
(Tall i TNOK)

Note 9 Bundne midler - konsern

2018
3 451

Bundne
pr. 31.12. utgjør:
Note 9 skattetrekksmidler
Bundne midler - konsern
(Tall i TNOK) er plassert på egne bankkonti.
Skattetrekksmidlene
(Tall i TNOK)

Bundne skattetrekksmidler pr. 31.12. utgjør:
Skattetrekksmidlene
er plassert
egne bankkonti.
Bundne skattetrekksmidler
pr. 31.12.påutgjør:

2018
3 451

Note
10 Oppstilling over
endringer
i egenkapital
Skattetrekksmidlene
er plassert
på egne
bankkonti. - konsern

2017
4 287

2018
3 4512017

2017
4 287

4 287

(Tall i TNOK)

Note
10 Oppstilling over endringer i egenkapital
- konsern
Aksjekap.
Note 10 Oppstilling over endringer i egenkapital
- konsern Egne aksjer

Overkurs
Note 10 ⁄⁄ Oppstilling over endringer i egenkapital – konsern

(Tall
TNOK)
(Tall ii TNOK)
Egenkapital 01.01.2017
Årsresultat 2017
Utvidet resultat 2017
Egenkapital 01.01.2017
Egenkapital
01.01.2017
Egenkapital
31.12.2017
Årsresultat 2017
Årsresultat
2018
Utvidet resultat
2017
Årsresultat
2017
Utvidet resultat 2018
Utvidet resultat 2017
Salg
av egne aksjer
Egenkapital
31.12.2017

Egenkapital
31.12.2017
Egenkapital
31.12.2018
Årsresultat 2018
Utvidet resultat 2018
Årsresultat
Salg av egne2018
aksjer

519 107

-10

Annen egenkap.
- ikke res.ført

178 227

126 930

Opptjent
egenkapital
25 473

Aksjekap.
Egne aksjer
Overkurs Overkurs
Annen egenkap.
Opptjent
Aksjekap.
Egne aksjer
Annen
egenkap.
0
0
0
78 213
- ikke res.ført0 egenkapital
ikke
res.ført
0
0
0
109 186
0
519 107
-10
519 107 519 107 -10
0
00
0
0
519 107

0
0

519 1070519 107

Utvidet resultat 2018
Egenkapital
Salg
av egne31.12.2018
aksjer

0
0

519 107
Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon - konsern

Egenkapital 31.12.2018

0
0
0

519 107

0
00
0
1
-10
-90
0
1
-9

178 227

-10
178 227

0
00
0
0
0
0
178 227

-10
178 227

0
0
0

0
0
1178 227
-9

Ikke-kontr.
interesser

Sum
egenkapital
0

Ikke-kontr.
Opptjent
interesser 0
egenkapital
0

25 473
126686
930
103

25 473
0

849 727
1 037 125

0

849

0
0
109
0 186
-45 603
0
0
236 116

78 213
67 8810 0
0
109 186
0
103 686

0
00
78 213
0
0
00

78 213
67 881
109
186
-45 603
1
1 037 125

0
0

78
109

236567
116
171
67 881
0
00

103 686
0

1 059
67403
881

0

1 037

0
0
0

67
-45

0

1 059

178 190
227513

0
-45 603
0 0

0
190
0 513
178 227

-45 603
171 567 0
190 513

0
0
67 881
0

0
00

-45 603
1

1 059 403

171 567

Aksjekapitalen er på NOK 519.107.350 pr 31.12.2018, og består av 207.642.940 aksjer pålydende NOK 2,50. Alle aksjer har like rettigheter.
Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon - konsern
Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.2018

Eierandel
Ferd
AS
44,6
Aksjekapitalen
er på NOKog
519.107.350
pr 31.12.2018, og- konsern
består av 207.642.940 aksjer pålydende NOK 2,50. Alle aksjer har
like%rettigheter.
Note
11AS
Aksjekapital
aksjonærinformasjon
Kontrari
34,8 %
Note
11
⁄⁄
Aksjekapital
og
aksjonærinformasjon
–
konsern
Kontrazi
17,4 %
OversiktAS
over de største aksjonærene pr 31.12.2018
Arne Teigen
1,1 %
Eierandel
Moly
0,8Alle
%% aksjer har like rettigheter.
Aksjekapitalen
er på NOK 519.107.350 pr 31.12.2018, og består av 207.642.940 aksjer pålydende NOK 2,50.
Ferd AS
AS
44,6
Øvrige,
inklusiv
1,3 %%
Kontrari
AS egne aksjer *)
34,8
Sum
100,0
Kontrazi AS
17,4%%

Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.2018

Arne Teigen
*)Moly
FjordAS
Line AS har pr 31.12.2018 til sammen 664 egne aksjer.
Ferd AS
Øvrige, inklusiv egne aksjer *)
Kontrari
AS
Sum
Oversikt
Kontraziover
AS de største aksjonærene pr 31.12.2017

Arne
Teigen
*) Fjord
Line AS har pr 31.12.2018 til sammen 664 egne aksjer.
Ferd AS
Moly AS
Kontrari AS
Øvrige, AS
inklusiv egne aksjer *)
Kontrazi
Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.2017
Sum
Arne Teigen
Moly
Ferd AS
AS
Øvrige,
inklusiv
aksjer
*)
Fjord
Line egne
AS har
pr *)
31.12.2018 til sammen 664 egne aksjer.
Kontrari
AS
Sum
Kontrazi AS
Arne Teigen
*)Moly
FjordAS
Line AS har pr 31.12.2017 til sammen 764 egne aksjer.
Oversikt
over de største aksjonærene pr 31.12.2017
Øvrige, inklusiv egne aksjer *)
Sum

Ferd AS
Kontrari
AS AS har pr 31.12.2017 til sammen 764 egne aksjer.
*) Fjord Line
Kontrazi AS
Arne Teigen
Moly AS
Øvrige, inklusiv egne aksjer *)
Sum
*) Fjord Line AS har pr 31.12.2017 til sammen 764 egne aksjer.
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Sum
egenkapi

126 930

178 236
227116

0

849 727
Sum
Ikke-kontr.
78 213
egenkapital
interesser
109
186

1,1 %
0,8 %
1,3 %
100,0 %

Eierandel
44,6 %
34,8 %
17,4 %
1,1 %
Eierandel
0,8 %%
44,6
1,3 %%
34,8
100,0
17,4%%

1,1 %
0,8 %
1,3 %
100,0 %

Eierandel
44,6 %
34,8 %
17,4 %
1,1 %
0,8 %
1,3 %
100,0 %

Eierandel
44,6 %
34,8 %
17,4 %
1,1 %
0,8 %
1,3 %
100,0 %
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ote 12 Skatt -Note
konsern
12 Skatt
konsern konsern
Note
12 ⁄⁄- Skatt–
Note 12 Skatt - konsern
all i TNOK) (Tall i TNOK)
(Tall i TNOK)
regning av utsatt
Beregning
skatt/utsatt
av utsatt
skattefordel
skatt/utsatt
henført
skattefordel
til den henført
norske virksomheten
til den norskefremkommer
virksomhetennedenfor
fremkommer nedenfor
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel henført til den norske virksomheten fremkommer nedenfor
versikt over midlertidige
Oversikt over
forskjeller
midlertidige forskjeller
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2018
Endring
nleggsmidler Anleggsmidler
-8 990
-8 990
1 751
-10
1 751
741
Oversikt over midlertidige forskjeller
31.12.2017
31.12.2018
rdringer
Fordringer
-2 197
-2 990
197
-2 197
-21 197
Anleggsmidler
-8
7510
erivater
Derivater
17 916
17
916582
12
582
334
Fordringer
-2 12
197
-25 197
evinst-/tapskonto
Gevinst-/tapskonto
13 477
13 10
477782
102 582
782
695
Derivater
17
916
12
ndre forskjeller,
Andre
inklusiv
forskjeller,
regnskapsmessige
inklusiv regnskapsmessige
periodiseringer periodiseringer
-90 964
-90
964
-88
-1 973
991
Gevinst-/tapskonto
13-88
477973
10
782
um
Sum forskjeller, inklusiv regnskapsmessige periodiseringer
-70 758
-70-66
758055
-66
-4 973
055
703
Andre
-90
964
-88
emførbart underskudd
Fremførbart underskudd
-1 194 370
-1 194
-1
370
-1 150
-43 055
467
903
Sum
-70150
758467
-66
runnlag utsattGrunnlag
skatt (-utsatt
utsatt
skattefordel)
skatt (-utsatt skattefordel)
-1 265 128
-1 265
-1 216
128
-1 216
-48 522
606
Fremførbart
underskudd
194
370522
150
467
% (23%) av grunnlaget
22% (23%)utsatt
av grunnlaget
-290 979
-267
979635
23 522
635
345
Grunnlag
skatt (-utsatt skattefordel)
-1-290
265
128
-1-267
216
alanseført utsatt
Balanseført
(-utsatt
utsatt
skattefordel)
skatt (-utsatt skattefordel)
-125 000
-125
-178
000
-178
-53 000
22%skatt
(23%)
av
grunnlaget
-290
979000
-267
635
ke balanseført Balanseført
Ikke
utsattbalanseført
skattefordel
utsatt
skattefordel
-165 979
-165-89
979635
-89
76 635
345
utsatt
skatt
(-utsatt skattefordel)
-125
000
-178
000
Ikke balanseført utsatt skattefordel
-165 979
-89 635
lanseført betalbar
Balanseført
skatt pr betalbar
31.12.2018
skattknyttet
pr 31.12.2018
til den norske
knyttetvirksomheten
til den norske
utgjør
virksomheten
TNOK 0 utgjør
(TNOKTNOK
0 pr 31.12.2017).
0 (TNOK 0 pr 31.12.2017).
Balanseført betalbar skatt pr 31.12.2018 knyttet til den norske virksomheten utgjør TNOK 0 (TNOK 0 pr 31.12.2017).
ngående utenlandske
Angående
datterselskap
utenlandske datterselskap
e danske skipseiende
De danske
selskapene
skipseiende
er omfattet
selskapene
av dansk
er omfattet
lovgivningen
av dansk
knyttet
lovgivningen
til tonnasjebeskatning
knyttet til tonnasjebeskatning
og har beregnet og
skattepliktig
har beregnet
inntekt
skattepliktig
på grunnlag
inntekt
av dette.
på grunnlag av dette.
Angående
utenlandske
datterselskap
dere sambeskattes
Videre
de sambeskattes
danske
datterselskapene.
deselskapene
danske datterselskapene.
Regnskapsmessig
Regnskapsmessig
skattekostnad
2018
skattekostnad
for de til
danske
2018
datterselskapene
for de danskeogdatterselskapene
erhar beregnet skattepliktig
er
De
danske
skipseiende
er omfattet av dansk
lovgivningen
knyttet
tonnasjebeskatning
inntekt på grunnlag av dette.
NOK 2.058 (TNOK
TNOK1.239
2.058i (TNOK
2017). de
De
1.239
danske
i 2017).
datterselskapene
De danske datterselskapene
mottok i 2015 tilskudd
mottok
som
i 2015
vartilskudd
skattepliktig.
var skattepliktig.
Videre
sambeskattes
danske
datterselskapene.
Regnskapsmessig
skattekostnad
2018
forsom
de danske
datterselskapene er
ette var reflektert
Dette
i balanseført
var
reflektert
betalbar
i balanseført
skatti 2017).
påbetalbar
TNOK
17.480
skatt pådatterselskapene
prTNOK
31.12.2015
17.480som
pr
31.12.2015
var henført
til devar
danske
henført
datterselskapene.
tilskattepliktig.
de danske datterselskapene.
TNOK
2.058
(TNOK
1.239
De danske
mottok
i 2015 som
tilskudd
som var
den tilskuddene
Siden
føresvar
tilskuddene
tilreflektert
fratrekkføres
ii skipenes
til fratrekk
anskaffelseskost,
i skipenes
resultatføres
tilskuddet
resultatføres
i takt tilskuddet
medsom
skipenes
avskrivning.
medtilskipenes
avskrivning.
Dette
balanseført
betalbar
skattanskaffelseskost,
på
TNOK 17.480
pr 31.12.2015
vari takt
henført
de danske
datterselskapene.
lskuddet vurderes
Tilskuddet
ikke
å være
vurderes
omfattet
ikketilåavfratrekk
være
IAS omfattet
12.i skipenes
Somav
følge
IAS
av12.
dette
Somblefølge
detresultatføres
ved
av dette
mottaket
ble tilskuddet
det
av ved
tilskuddet
mottaket
2015
av tilskuddet
balanseført
i 2015
en utsatt
balanseført en utsatt
Siden
tilskuddene
føres
anskaffelseskost,
i takti med
skipenes
avskrivning.
attefordel tilsvarende
skattefordel
betalbar
tilsvarende
skattikke
knyttet
betalbar
til tilskuddet.
skatt
knyttet
til tilskuddet.
utsatte
Denne
skattefordelen
over
skipenes
reverseres
over skipenes
Tilskuddet
vurderes
å være
omfattet
avDenne
IAS
12.
Somskattefordelen
følge
avutsatte
dettereverseres
ble
det ved
mottaket
av avskrivningstid.
tilskuddet
i 2015avskrivningstid.
balanseført en utsatt
etto balanseførtskattefordel
Netto
verdibalanseført
av utsatt
skattefordel
verdi av
utsatt
pr 31.12.2018
skattefordel
31.12.2018
og 31.12.2017
gjelder
utenlandske
som gjelder
datterselskap
utenlandske
datterselskap
i oppstilling
fremkommer
nedenfor.
i oppstilling nedenfor.
tilsvarende
betalbar
skatt
knyttetogpr
til31.12.2017
tilskuddet. som
Denne
utsatte
skattefordelen
reverseresfremkommer
over
skipenes
avskrivningstid.
ovedelementet Netto
Hovedelementet
i dettebalanseført
nettobeløpet
i verdi
dette
(TNOK
nettobeløpet
17.673
pr
(TNOK
31.12.2018)
17.673
er
pr dermed
31.12.2018)
er til
dermed
desom
nevnte
knyttet
tilskuddene
til
de nevnte datterselskap
tilskuddene fremkommer i oppstilling nedenfor.
av
utsatt
skattefordel
pr
31.12.2018
og knyttet
31.12.2017
gjelder
utenlandske
Hovedelementet i dette nettobeløpet (TNOK 17.673 pr 31.12.2018) er dermed knyttet til de nevnte tilskuddene

pesifikasjon avSpesifikasjon
regnskapsmessig
av regnskapsmessig
skattekostnad skattekostnad
ndring utsatt skattefordel
Endring utsatt
knyttet
skattefordel
til den norske
knyttetvirksomheten
tilskattekostnad
den norske virksomheten
Spesifikasjon
av
regnskapsmessig
talbar skatt knyttet
Betalbar
til den
skattnorske
knyttet
virksomheten
til denknyttet
norske
(deleid
(deleid datterselskap)
Endring
utsatt
skattefordel
tilvirksomheten
den datterselskap)
norske virksomheten
talbar skatt knyttet
Betalbar
til utenlandske
utenlandske
datterselskap (deleid datterselskap)
skatt knyttetdatterselskap
til den
norske virksomheten
ndring balanseført
Endring
verdibalanseført
av utsatt
skattefordel
verdi
av utsatt
knyttet
skattefordel
til utenlandske
knyttetdatterselskap
til utenlandske datterselskap
Betalbar
skatt
knyttet
til utenlandske
datterselskap
ndre justeringer,
Andre
inklusiv
justeringer,
valutaomregningsdifferenser
inklusiv
Endring
balanseført
verdi avvalutaomregningsdifferenser
utsatt skattefordel knyttet til utenlandske datterselskap
egnskapsmessig
Regnskapsmessig
skattekostnad
Andre
justeringer, skattekostnad
inklusiv valutaomregningsdifferenser
Regnskapsmessig skattekostnad

pesifikasjon avSpesifikasjon
betalbar skatt
av betalbar skatt
talbar skatt knyttet
Betalbar
til morselskapet
skatt knyttet
til morselskapet
Spesifikasjon
av betalbar
skatt
talbar skatt knyttet
Betalbar
til deleid
skatt knyttet
norsk datterselskap
til deleid
norsk datterselskap
morselskapet
talbar skatt knyttet
Betalbar
til utenlandske
skatt knyttetdatterselskap
til utenlandske
deleid norsk datterselskap
datterselskap
alanseført betalbar
Balanseført
skatt
betalbar
skatt
31.12. datterselskap
Betalbar
skatt31.12.
knyttet til
utenlandske
Balanseført betalbar skatt 31.12.

pesifikasjon avSpesifikasjon
utsatt skattefordel
av utsatt skattefordel
satt skattefordel
Utsatt
knyttet
skattefordel
til morselskapet
knyttetskattefordel
til
*) morselskapet *)
Spesifikasjon
av utsatt
satt skattefordel
Utsatt
knyttet
skattefordel
til deleidknyttet
norsk datterselskap
til deleid
norsk datterselskap
morselskapet
*)
satt skattefordel
Utsatt
knyttet
skattefordel
til utenlandske
knyttetdatterselskap
til utenlandske
(netto)
datterselskap
deleid norsk
datterselskap (netto)
alanseført utsatt
Balanseført
skattefordel
utsatt
31.12.
skattefordel
31.12. datterselskap (netto)
Utsatt
skattefordel
knyttet
til utenlandske
Balanseført utsatt skattefordel 31.12.

2018
-53 000
0
-1 251
594
0
-53 647

2018
2017
-532018
-75
000000
-53 0000 0
-1 251
1 0153
-1 594
251129
0 0
594
-53-73
6470718
-53 647

2017
-752017
000
0
-75 000
1 1530
1 129
153
0
129
-73 7180
-73 718

2018
0
0
1 579
1 579

2018
2017
0 0
2018
0 0
1 5790412
1 579412
1 579

2017
0
2017
0
4120
412
412

2018
178 000
0
17 473
195 473

2018
2017
178125
000000
2018
0 0
178 000
17 18
4730124
195
473125
17143
195 473

2017
1252017
000
0
125 000
18 1240
143
18 125
124
143 125

vstemming avAvstemming
regnskapsmessig
av regnskapsmessig
skattekostnad for
skattekostnad
konsernet for konsernet
2018
2018
2017
2017
% (24%) av regnskapsmessig
23%
(24%) avav
regnskapsmessig
resultat
før skattresultat
før skatt for konsernet
-3 274
-32018
274
-3 554
-32017
554
Avstemming
regnskapsmessig
skattekostnad
ndring av ikke Endring
balanseført
av ikke
utsatt
balanseført
skattefordel
utsatt
knyttet
skattefordel
til før
denskatt
norske
knyttetvirksomheten
til den norske virksomheten
-76 345
-76
345
-85
23%
(24%)
av regnskapsmessig
resultat
-3-85
274851
-3 851
554
% (27%) av ikke
25%
skattepliktig
(27%)
av ikke
inntekt
skattepliktig
utenlandske
datterselskap
utenlandske
m.vdatterselskap
-3 003
-3-18
003
-18
Endring
av ikke
balanseført
utsatt inntekt
skattefordel
knyttet
til den norskem.v
virksomheten
-76
345247
-85 247
851
fekt av endretEffekt
skattesats
av endret
i Norge
skattesats
i Norgeinntekt utenlandske datterselskap m.v
12 165
12
165
12 651
25%
(27%)
av ikke
skattepliktig
-3 12
003651
-18
247
ndre permanente
Andre
forskjeller
permanente
(netto),
forskjeller
herunder
(netto),
ulik skattesats
herundermellom
ulik skattesats
landene mellom landene
16 808
16
808
21
Effekt
av endret
skattesats
i Norge
12 21
165211
12 211
651
egnskapsmessig
Regnskapsmessig
skattekostnad
-53 647
-53
647
-73
Andre
permanente skattekostnad
forskjeller (netto), herunder ulik skattesats mellom landene
16-73
808718
21 718
211
Regnskapsmessig skattekostnad
-53 647
-73 718
Fjord Line AS
*)har
Fjord
pr 31.12.2018
Line AS harakkumulert
pr 31.12.2018
grunnlag
akkumulert
for utsatt
grunnlag
skattefordel
for utsatt
på TNOK
skattefordel
1.216.522
på TNOK 1.216.522
ette tilsier en utsatt
Dette
skattefordel
tilsier
enAS
utsatt
(22
%)
på TNOK
(22267.635
%) på TNOK
ved grunnlag
full267.635
balanseføring.
fullskattefordel
balanseføring.
*) Fjord
Line
harskattefordel
pr 31.12.2018
akkumulert
forved
utsatt
på TNOK 1.216.522
Dette tilsier en utsatt skattefordel (22 %) på TNOK 267.635 ved full balanseføring.
yret har etter en
Styret
konkret
har etter
vurdering
en konkret
av fremtidsutsiktene
vurdering av fremtidsutsiktene
til Fjord Line AS,
til underbygget
Fjord Line AS,
av de
underbygget
siste to årsav
resultater
de siste funnet
to års resultater
at de har funnet
overbevisende
at de harbevis
overbevisende
for
bevis for
fremtidig inntjening
at fremtidig
vil rettferdiggjøre
inntjening
vilen
rettferdiggjøre
innregning
enytterligere
innregning
53av
MNOK
53AS,
MNOK
til de
125
i tillegg
MNOK
til
de
allerede
MNOK
erresultater
innregnet
som allerede
er at
innregnet
Styret
har
etter
en konkret
vurdering
av av
fremtidsutsiktene
tilytterligere
Fjordi tillegg
Line
underbygget
avsom
de 125
siste
to års
funnet
de har overbevisende bevis for
k at beregnet utsatt
slikfremtidig
atskattefordel
beregnet
utsatt
blir skattefordel
178
MNOK.blir 178enMNOK.
at
inntjening
vil rettferdiggjøre
innregning av ytterligere 53 MNOK i tillegg til de 125 MNOK som allerede er innregnet
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slik at beregnet utsatt skattefordel blir 178 MNOK.
ette mener vi underbygges
Dette mener av
vi underbygges
at vi har levert
avpositive
at vi hardriftsresultater
levert positivede
driftsresultater
siste årene, kombinert
de siste årene,
med at
kombinert
inntjeningen
med at
så inntjeningen
langt i år er bedre
så langt
enni budsjettet
år er bedre enn budsjettet
at vi ser at bookingreservene
og
at vi
ser atvibookingreservene
før høysesongen
også
viser
en positiv
også utvikling.
viser
en positiv
Dette utvikling.
kombinert
Dette
medkombinert
at
kombinert
vi har utvidet
medatat
kapasiteten
vi har utvidet
på så
MS
kapasiteten
Stavangerfjord
MS Stavangerfjord
Dette
mener
underbygges
av atfør
vihøysesongen
har
levert
positive
driftsresultater
de siste årene,
med
inntjeningen
langt
i år erpåbedre
enn budsjettet

Endring
-10 741
Endring
-10 7410
5 3340
695
52 334
-12 991
695
-4 991
703
-1
-43
903
-4 703
-48
-43 606
903
23 606
345
-48
-53
23 000
345
76 000
345
-53
76 345

Utsatt skattefordel knyttet til morselskapet *)
Utsatt skattefordel knyttet til deleid norsk datterselskap
Utsatt skattefordel knyttet til utenlandske datterselskap (netto)
Balanseført utsatt skattefordel 31.12.
Avstemming av regnskapsmessig skattekostnad for konsernet
23% (24%) av regnskapsmessig resultat før skatt
Endring av ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til den norske virksomheten
25% (27%) av ikke skattepliktig inntekt utenlandske datterselskap m.v
Effekt av endret skattesats i Norge
Andre permanente forskjeller (netto), herunder ulik skattesats mellom landene
Regnskapsmessig skattekostnad

178 000
125 000
0
0
17 473
18 124
Fjord Line
Årsrapport
2018
⁄⁄ Noter
195
473
143
125
2018
-3 274
-76 345
-3 003
12 165
16 808
-53 647

2017
-3 554
-85 851
-18 247
12 651
21 211
-73 718

*) Fjord Line AS har pr 31.12.2018 akkumulert grunnlag for utsatt skattefordel på TNOK 1.216.522
Dette tilsier en utsatt skattefordel (22 %) på TNOK 267.635 ved full balanseføring.
Styret har etter en konkret vurdering av fremtidsutsiktene til Fjord Line AS, underbygget av de siste to års resultater funnet at de har overbevisende bevis for
at fremtidig inntjening vil rettferdiggjøre en innregning av ytterligere 53 MNOK i tillegg til de 125 MNOK som allerede er innregnet
slik at beregnet utsatt skattefordel blir 178 MNOK.
Dette mener vi underbygges av at vi har levert positive driftsresultater de siste årene, kombinert med at inntjeningen så langt i år er bedre enn budsjettet
og at vi ser at bookingreservene før høysesongen også viser en positiv utvikling. Dette kombinert med at vi har utvidet kapasiteten på MS Stavangerfjord
og MS Bergensfjord for å kunne øke inntjeningen i høysesongen tilsier at vi mener vi har overbevisende bevis for at vi minst skal kunne
ha tilsvarende inntjening i årene fremover som vi har vist i 2017 og dette er lagt til grunn i vurderingen.
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Note
13 ⁄⁄- Gjeld–
Note
13 Gjeld
konsern konsern
(Tall i tabellen i TNOK)
Langsiktig rentebærende gjeld pr 31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner o.a
Obligasjonslån
Gjeld knyttet til balanseførte leasingavtaler
Sum langsiktig rentebærende gjeld 31.12, ekskl første års avdrag
Kortsiktig rentebærende gjeld pr 31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner (kassekreditt)
Kortsiktig andel av gjeld til kredittinstitiusjoner
Kortsiktig andel av obligasjonsgjeld
Kortsiktig andel av leasinggjeld
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 31.12.
Sum balanseført verdi av rentebærende gjeld 31.12.

2018
2 204 939
0
1 015
2 205 954

2017
2 123 612
0
1 577
2 125 189

2018
0
223 253
0
0
223 253

2017
0
164 946
74 000
964
239 910

2 429 206

2 365 099

Fjord Line AS hadde en ubenyttet kassekredittlimit på MNOK 35 pr 31.12.2018 (15 MNOK pr 31.12.2017).
Pr 31.12.2017 har selskapet en positiv saldo på kassekredittkontoen på 128,1 MNOK (23,6 MNOK pr 31.12.2017).
Datterselskapet Fjord Line DK A/S har en ikke benyttet kassakredittlimit på 3 MDKK (3 MDKK pr 31.12.2017)
Rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner (inkl leasing) - fordeling på valuta pr 31.12.2018 (tall i NOK 1.000)
Valuta
NOK
DKK
Euro
SUM

Pålydende valuta
112 329
415 202
177 291

Valutakurs
1,000
1,332
9,948

Balanseført verdi i NOK 31.12.2018
112 329
553 132
1 763 744
2 429 206 inklusiv første års avdrag

Rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner (inkl leasing) - fordeling på valuta pr 31.12.2017 (tall i 1.000)
Valuta
NOK
DKK
Euro
SUM

Pålydende valuta
132 727
265 710
192 762

Valutakurs
1,000
1,322
9,840

Balanseført verdi i NOK 31.12.2017
132 727
344 832
1 887 540
2 365 099 inklusiv første års avdrag

Lån i Euro og Danske kroner
Lån i Euro og Danske kroner er balanseført til dagskurs pr 31.12.2018 og 31.12.2017, jf oppstillingen ovenfor.
Valutap i 2018 knyttet til langsiktig lån i Euro og Danske kroner er 108,7 MNOK.
Valutatap i 2017 knyttet til langsiktig lån i Euro og Danske kroner er 159,3 MNOK.
2018
2 331 576
-14 700
2 316 876

Balanseført verdi pr 31.12. for Euro-lånene og Danske kroner fremkommer som følger i NOK (tall i TNOK):
Hovedstol:
Amortiseringseffekt av lånene, inkl garantiprovisjon
Balanseført verdi pr 31.12.

2017
2 227 288
-15 682
2 211 606

Lån i NOK, inklusiv obligasjonslån
Langsiktig gjeld i NOK består 31.12.2017 består av nytt langsiktig lån i anledning ombygging av MS Stavangerfjord.
Obligasjonslånet forfalt i sin helhet i 2018 og ble i 2016 omklassifisert til kortsiktig gjeld.

Total obligasjon:
Egenbeholdning
Amortiseringseffekt av lånet (omkostninger o.a) *)
Balanseført verdi obligasjonslån 31.12.

2018
0
0
0
0

2017
74 000
0
0
74 000

Lån i DKK
Lån i DKK består 31.12.2017 av nytt langsiktig lån mot Danica Pension TNOK 333.450. Total tilgjengelig lånefasilitet MDKK 400.
Lånefasiliteten er i sin helhet trukket opp i løpet av 2018 og totalt gjeld i DKK mot Danica Pension utgjør MDKK 400.
Fraregning av forpliktelser
Fjord Line konsernet har inngått en låneavtale med det australske eksportfinansorganet EFIC om å finansiere kjøpet av ny katamaran til å betjene ruten
42
Kristiansand Hirtshals. Fjord Line konsernet står som formell låntager også i byggeperioden, men som følge av at de har inngått avtaler med EFIC og
utbygger av katamaranen Austal-konsernet så har Fjord Line ingen forpliktelser til å betale renter eller avdrag i byggelånsperioden samt at det ligger i
en tilleggsavtale at ved eventuelt mislighold av gjelden, så må EFIC søke dekning fullt ut hos Austal-konsernet før de kan søke dekning for gjelden hos

2018
0
0
0
0

bligasjon:
Total obligasjon:
holdning
Egenbeholdning
seringseffekt av
Amortiseringseffekt
lånet (omkostninger
avo.a)
lånet*)(omkostninger o.a) *)
eført verdi obligasjonslån
Balanseført verdi
31.12.obligasjonslån 31.12.

2017
2018
74 000 0
00
00
74 000 0

2017
74 000
0Fjord Line Årsrapport 2018 ⁄⁄ Noter
0
74 000

DKK
Lån i DKK
DKK består 31.12.2017
Lån i DKK
av består
nytt langsiktig
31.12.2017
lån av
motnytt
Danica
langsiktig
Pension
lånTNOK
mot Danica
333.450.
Pension
TotalTNOK
tilgjengelig
333.450.
lånefasilitet
Total tilgjengelig
MDKK 400.
lånefasilitet MDKK 400.
siliteten er i sinLånefasiliteten
helhet trukketeropp
i sin
i løpet
helhet
avtrukket
2018 ogopp
totalt
i løpet
gjeldavi 2018
DKKog
mot
totalt
Danica
gjeldPension
i DKKutgjør
mot Danica
MDKKPension
400. utgjør MDKK 400.

ning av forpliktelser
Fraregning av forpliktelser
Line konsernet Fjord
har inngått
Line konsernet
en låneavtale
har med
inngått
deten
australske
låneavtale
eksportfinansorganet
med det australske EFIC
eksportfinansorganet
om å finansiereEFIC
kjøpetom
avåny
finansiere
katamaran
kjøpet
til å av
betjene
ny katamaran
ruten
til å betjene ruten
nsand Hirtshals.Kristiansand
Fjord Line Hirtshals.
konsernet Fjord
står som
Line
formell
konsernet
låntager
står som
også formell
i byggeperioden,
låntager også
meni som
byggeperioden,
følge av at de
men
harsom
inngått
følgeavtaler
av at de
med
harEFIC
inngått
og avtaler med EFIC og
utbygger
av katamaranen
Austal-konsernet
så har
Fjord Line
forpliktelser
å betale
renter eller avdragsamt
i byggelånsperioden
er av katamaranen
Austal-konsernet
så har
Fjord Line ingen
forpliktelser
til ingen
å betale
renter ellertilavdrag
i byggelånsperioden
at det ligger i samt at det ligger i
eneventuelt
tilleggsavtale
at ved av
eventuelt
av søke
gjelden,
så måfullt
EFIC
søkeAustal-konsernet
dekning fullt ut hos
Austal-konsernet
før for
de kan
søkehos
dekning for gjelden hos
ggsavtale at ved
mislighold
gjelden,mislighold
så må EFIC
dekning
ut hos
før de
kan søke dekning
gjelden
Fjord Line.
Dette
medfører
Lineervurderer
de ikke erfor
primary
responsible
for gjelden
i byggeperioden
og dermed
Line. Dette medfører
at Fjord
Line
vurdereratatFjord
de ikke
primary at
responsible
gjelden
i byggeperioden
og dermed
har fraregnet
gjelden har
i fraregnet gjelden i
r med reglene samsvar
i IFRS 9.med reglene i IFRS 9.

Låneavtale
og finansielle covenants
vtale og finansielle
covenants
I konsernets
er egenkapital
det krav omprbokført
egenkapital
pr 31.12.2018
på minimum 500 MNOK,
rnets låneavtaler
er det kravlåneavtaler
om bokført
31.12.2018
på minimum
500 MNOK,
i likviditet på 50
MNOK.
Det er på
måling
ved utgangen
av hvertved
kvartal.
Det er
som Det
helhet
som er gjenstand
for måling
samt
fri likviditet
50 MNOK.
Det er måling
utgangen
av konsernet
hvert kvartal.
er konsernet
som helhet
som er gjenstand for måling
også krav om et
nivå
på 12krav
måneders
tilEBITDA
langsiktigi gjeld.
måletidspunkt
for dette
er 31.12.2017.
Det
er også
om et EBITDA
nivå på 12i forhold
måneders
forholdFørste
til langsiktig
gjeld. Første
måletidspunkt
for dette er 31.12.2017.
pets styre og ledelse
overvåker
lånecovenants
løpende,
og per 31.12.18
haddeogkonsernet
tilfredsstillende
positiv
margin.
Selskapets
styre de
og finansielle
ledelse overvåker
de finansielle
lånecovenants
løpende,
per 31.12.18
hadde konsernet
tilfredsstillende
positiv margin.
net hadde ogsåKonsernet
tilfredsstillende
margin inn i første
kvartal
2019.
vil være
forvil
svingninger
knyttet
en rekke knyttet til en rekke
hadde positiv
også tilfredsstillende
positiv
margin
inn i Marginen
første kvartal
2019.gjenstand
Marginen
være gjenstand
fortilsvingninger
elle forhold, i særhet
utviklingen
underliggende
drift,
valutakurser drift,
for omregning
av selskapets
eiendeleravogselskapets
gjeld. eiendeler og gjeld.
finansielle
forhold,av
i særhet
utviklingen
avog
underliggende
og valutakurser
for omregning
m forholdene skulle
tilsiforholdene
det, vil styret
vurdere
nødvendige
for nødvendige
å styrke konsernets
til å tilfredsstille
de finansielle
covenants.
Dersom
skulle
tilsi det,
vil styrettiltak
vurdere
tiltak forevne
å styrke
konsernets evne
til å tilfredsstille
de finansielle covenants.

gsplan langsiktig
rentebærende
gjeld til
kredittinstitusjoner/pantelån,
leasinggjeld og obligasjonslån
Avdragsplan
langsiktig
rentebærende
gjeld til kredittinstitusjoner/pantelån,
leasinggjeld og obligasjonslån
TNOK)
2019
2020
20212020
(Tall i TNOK)
2019
vdrag
Årlig avdrag
-221 544
-244
-221242
544
-266 -244
941 242
n pr 31.12. Restlån pr 31.12.
1 988 499
1 1744
988257
499
1 4771 316
744 257

2022
2021
-337
-266
511
941
1 139
1 477
804
316

20232022
-228 -337
797 511
9111 007
139 804

2023
-228 797
911 007

JØ
EF
OR MIL

E

BE

DR

T!

eført verdi avBalanseført
pantsatte eiendeler
verdi av 31.12.2018:
pantsatte eiendeler 31.12.2018:
3 078 012
Skip
3 078 012
ddsbetaling skip
Forskuddsbetaling183
skip636
183 636
nger
102 587
Fordringer
102 587
ger
22 833
Varelager
22 833
3 387 068
Sum
3 387 068

«I 2020 lanserer vi en hurtiggående katamaran som skal
trafikkere linjen Kristiansand – Hirtshals.
Skipet har 32 prosent mindre utslipp av CO2 i forhold
til dagens skip sett per passasjerkilometer.
Dette er enormt.»
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14 ⁄⁄ Driftsinntekter
og andre gevinster/tap–
konsern
NoteNote
14 Driftsinntekter
og andre gevinster/tap
- konsern
Note 14 Driftsinntekter og andre gevinster/tap - konsern
(Tall i TNOK)
(Tall i TNOK)

2018
2018

2017
2017

522 949
522 400
949
742
742 990
400
218
218
990
21 531
21 870
531
1 505
1 505 870

471 878
471 281
878
652
652 037
281
190
190
037
14 328
14 524
328
1 328
1 328 524

A
A

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter

25 427
25 427

23 508
23 508

B
B

Andre gevinster/tap (netto)
Andre gevinster/tap
Gevinst
ved overgang (netto)
fra datterselskap til tilknyttet selskap
Gevinst
veddatterselskap
overgang fra datterselskap til tilknyttet selskap
Tap utgang
Tap utganggevinst
datterselskap
Urealisert
derivater (verdiendring resultatført), jf note 20
Urealisert
gevinst
derivater(netto)
(verdiendring resultatført), jf note 20
Sum andre gevinster/tap
Sum andre gevinster/tap (netto)

0
00
-1 9750
-1 975
975
-1
-1 975

0
00
6 9950
995
66 995
6 995

C
C

1 529 322
1 529 322

1 359 027
1 359 027

Salgsinntekter
Salgsinntekter
Billettinntekter
Billettinntektero.l om bord
Salgsinntekter
Salgsinntekter o.l om bord
Cargoinntekter
Cargoinntekter
Annet
Annetsalgsinntekter
Sum
Sum salgsinntekter

Sum driftsinntekter og andre gevinster/tap (netto)
Sum driftsinntekter og andre gevinster/tap (netto)

A+B+C
A+B+C

Note 15 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. - konsern
Note 15 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. - konsern

Note 15 ⁄⁄ Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. – konsern– konsern

(Tall i tabellen nedenfor i TNOK)
(Tall i tabellen nedenfor i TNOK)

Lønnskostnader
Lønnskostnader
Lønninger,
inkl bespisning mannskap, sosiale kostnader o.a
Lønninger, inkl bespisning
kostnader
o.a
Arbeidsgiveravgift
og andremannskap,
offentlige sosiale
lønnsrelaterte
avgifter
Arbeidsgiveravgift
og
andre
offentlige
lønnsrelaterte
avgifter
Pensjonskostnader o.a
Pensjonskostnader
o.a
Andre
ytelser
Andre
ytelser
Sum
Sum

2018
3062018
858
306
858
24 319
24
319
15 629
15 244
629
23
23
244
370 051
370 051

2017
2982017
069
298
069
19 461
19
461
15 417
15 057
417
19
19
057
352 004
352 004

Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i løpet av regnskapsåret 2018 har vært 677 (716 i 2017)
Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i løpet av regnskapsåret 2018 har vært 677 (716 i 2017)
Ytelser til administrerende direktør og styret (tall i TNOK)
2018
Ytelser
til administrerende
Lønn
administrerende
direktørdirektør og styret (tall i TNOK)
22018
050
Lønn administrerende
2 513
050
Bonus
administrerende direktør
direktør
Bonus
administrerende
direktør
513
Annen godtgjørelse til administrerende direktør
239
Annen godtgjørelse
til administrerende direktør
239
Godtgjørelse
til styret
91
Godtgjørelse
til styret
91
Tallene
ovenfor
inkluderer ikke opsjonsprogrammet. Se nedenfor for nærmere informasjon om dette.
Tallene
ovenfor
inkluderer
ikke
opsjonsprogrammet.
Se
nedenfor
for
nærmere
informasjon
om
dette.
Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til daglig leder eller noen styremedlemmer.
Det er ikke
lån eller
stilt sikkerhet
til dagligjfrleder
ellerunder.
noen styremedlemmer.
Daglig
lederytt
inngår
i selskapets
pensjonsavtale
omtale
I henhold til avtalen avsettes det årlig 20 % av brutto lønn og forpliktelsen
Daglig
leder
inngår
i
selskapets
pensjonsavtale
jfr
omtale
under.
utgjør pr 31.12.2018 TNOK 1.417 (TNOK 1.007 pr 31.12.2017)I henhold til avtalen avsettes det årlig 20 % av brutto lønn og forpliktelsen
utgjør pr 31.12.2018 TNOK 1.417 (TNOK 1.007 pr 31.12.2017)

2017
22017
050
2 129
050
129
12
12
450
450

Pensjoner
Pensjoner foretar en pensjonssparing på vegne av tidligere og nåværende adm.dir og ytterligere to personer.
Morselskapet
Morselskapet foretar
en pensjonssparing på
av4.047
tidligere
og nåværende
adm.dir
og ytterligere
to personer.
Markedsverdien
av innskuddene/midlene
varvegne
TNOK
pr 31.12.2018
(TNOK
4.127
pr 31.12.2017).
Markedsverdien
avprinnskuddene/midlene
var TNOK
4.047
pr 31.12.2018
(TNOK
4.127
pr 31.12.2017).
Brutto
forpliktelse
31.12.2017 er beregnet
til TNOK
6.587
pr 31.12.2018
knyttet
til disse
fire personene (TNOK 6.149 pr 31.12.2017).
Bruttoforpliktelse
forpliktelseerprdermed
31.12.2017
er 3.486
beregnet
til TNOK 6.587
pr 31.12.2018
knyttet til disse
personene
(TNOK
6.149 pr 31.12.2017).
Netto
TNOK
pr 31.12.2018
(TNOK
3.048 pr 31.12.2017),
og erfire
klassifisert
som
pensjonsforpliktelse
i balansen.
Netto forpliktelse er dermed TNOK 3.486 pr 31.12.2018 (TNOK 3.048 pr 31.12.2017), og er klassifisert som pensjonsforpliktelse i balansen.
Morselskapet har i tillegg etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte.
Morselskapet
har faste
i tillegg
etablert
innskuddsbasert pensjonsordning
for ytterligere
sine ansatte.betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.
Selskapet
betaler
bidrag
til et en
forsikringsselskap.
Selskapet har ingen
Selskapet betaler
bidrag
Tilskuddet
utgjør faste
fra 2%
til 4 til
% et
avforsikringsselskap.
den ansattes lønn. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.
Tilskuddet utgjør fra 2% til 4 % av den ansattes lønn.
Revisor
Revisor til revisor fordeler seg på følgende tjenester (ekskl mva):
Honorar
Honorar
til revisor fordeler seg på følgende tjenester (ekskl mva):
(Tall
i TNOK)
(Tall i TNOK)
Revisjonstjenester - konsernrevisor
Revisjonstjenester andre
- konsernrevisor
Revisjonstjenester
revisorer
Revisjonstjenesterog
andre
revisorer bistand andre revisorer
Regnskapsmessig
skattemessig
Regnskapsmessig
og
skattemessig
bistand andrekonsernrevisor
revisorer
Attestasjonstjenester/avtalte kontrollhandlinger
Attestasjonstjenester/avtalte kontrollhandlinger
kontrollhandlinger andre
konsernrevisor
Attestasjonstjenester/avtalte
revisorer
Attestasjonstjenester/avtalte
Sum
honorar til revisor kontrollhandlinger andre revisorer
Sum honorar til revisor
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2018
12018
388
1 388
0
00
110
11
0
2 0240
2 024

2017
12017
582
1 582
0
00
260
26
0
2 3230
2 323
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en kortsiktigNote
gjeld16
- konsern.
Annen kortsiktig gjeld - konsern.

K)

(TallNote
i TNOK)
16 ⁄⁄kortsiktig
Annen kortsiktig
gjeld– konsern
Note
16
Annen
gjeld - konsern.

iktig gjeld pr(Tall
Annen
31.12
(tall
kortsiktig
i TNOK):
gjeld pr 31.12 (tall i TNOK):
i TNOK)
nader vedr.lønn/hyre
Påløpteo.l.
kostnader
(Danmark)
vedr.lønn/hyre o.l. (Danmark)
alinger fra kunder
Forskuddsbetalinger
fra pr
kunder
Annen
kortsiktig gjeld
31.12 (tall i TNOK):
er og garantiprovisjon
Påløpnekostnader
renter og vedr.lønn/hyre
garantiprovisjon
Påløpte
o.l. (Danmark)
for øvrige påløpte
Avsetninger
kostnader
for øvrige
Forskuddsbetalinger
fra påløpte
kunder kostnader
iktig gjeld 31.12.
Annen kortsiktig
gjeld 31.12.
Påløpne
renter og garantiprovisjon

2018
43 645
63 112
17 854
26 764
151 373

Avsetninger for øvrige påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld 31.12.

2017 2018
41 027 43 645
59 804 632018
112
22 315 43
17 645
854
24 191 63
26 112
764
147 337151
373
17 854
26 764
151 373

2017
41 027
592017
804
22 027
315
41
24 804
191
59
147
337
22 315

24 191
147 337

akebetaling forskudd
Note 17 Tilbakebetaling
- konsern
forskudd - konsern

Note 17 ⁄⁄ Tilbakabetaling forskudd– konsern

Note 17 Tilbakebetaling forskudd - konsern
ust 2011 inngikk
Den
Fjord
31. august
Line AS
2011
en samarbeidsavtale
inngikk Fjord Line
hvor
ASdrifting
en samarbeidsavtale
av tax free-virksomheten
hvor drifting av tax free-virksomheten
e to skipene "MS
Bergensfjord"
og "MS"MS
Stavangerfjord"
til kontraktsmotparten.
ombord
på de to skipene
Bergensfjord"bleogoutsourcet
"MS Stavangerfjord"
ble outsourcet til kontraktsmotparten.
e ble levert i juli
og i januar
2014.
De 2013
to
ble
levert
i juliFjord
2013 Line
og i januar
Den
31.skipene
august
2011
inngikk
AS en 2014.
samarbeidsavtale hvor drifting av tax free-virksomheten

ombord på de to skipene "MS Bergensfjord" og "MS Stavangerfjord" ble outsourcet til kontraktsmotparten.
opprinnelig avtale
Line AS
motta
enogprovisjon
basert
omsetningen
o.a etter
driftingen
av tax-free
virksomheten
startet.virksomheten hadde startet.
I henhold
tilFjord
opprinnelig
avtale
skulle
ASpå
motta
en provisjon
basertat på
omsetningen
o.a etter
at driftingenhadde
av tax-free
De
toskulle
skipene
ble levert
i juli
2013
i Fjord
januarLine
2014.
dt en tidsperiode
på 5 årgjaldt
fra levering
av sistepå
skip,
til januar
2019.
Avtalen
en tidsperiode
5 årdvs
fra frem
levering
av siste
skip, dvs frem til januar 2019.
ok Fjord LineII AS
i henhold
tilFjord
avtalen
et AS
vederlag
påFjord
MNOK
50AS
den
09.01.2012.
tillegg
mottok
Line
i henhold
til Line
avtalen
etmotta
vederlag
på MNOK
50 den
henhold
til opprinnelig
avtale
skulle
en provisjon
basert
på 09.01.2012.
omsetningen o.a etter at driftingen av tax-free virksomheten hadde startet.

Avtalen gjaldt en tidsperiode på 5 år fra levering av siste skip, dvs frem til januar 2019.
yttet til det nevnte
vederlag/betaling
pånevnte
MNOK
50 ble i til
utgangspunktet
resultatført
hos Fjord
Line
AS i takt med
knyttetFjord
til det
på et
MNOK
50 på
bleMNOK
i utgangspunktet
resultatført
hosopptjening
Fjord Lineover
AS iavtalens
takt medløpetid.
opptjening over avtalens løpetid.
IInntekten
tillegg
mottok
Line
AS ivederlag/betaling
henhold
avtalen
vederlag
50 den
09.01.2012.
ed balanseførtDet
en gjeld/uopptjent
inntekt pr
på MNOK
var dermed balanseført
en31.12.2012
gjeld/uopptjent
inntekt50.
pr 31.12.2012 på MNOK 50.
ktsførte Fjord Inntekten
Line
konsern
MNOK
10nevnte
knyttet
til denneMNOK
betalingen.
Dette til
ble
klassifisert
som salgsinntekt
i resultatregnskapet
for i2015.
I 2015
inntektsførte
Fjord
Linevederlag/betaling
konsern
10
knyttet
betalingen.
Dette
ble klassifisert
som Line
salgsinntekt
i resultatregnskapet
for avtalens
2015. løpetid.
knyttet
til det
på MNOK
50denne
ble
i utgangspunktet
resultatført
hos Fjord
AS
takt
med opptjening over
erdi 31.12.2015
av
inntekt
var en
MNOK
28,3 - dels
klassifisert
som 28,3
kortsiktig
gjeld
og
somkortsiktig
langsiktiggjeld
gjeld.
Balanseført
verdi
31.12.2015
av
uopptjent
inntekt
varpr
MNOK
-på
dels
klassifisert
og dels som langsiktig gjeld.
Det
varuopptjent
dermed
balanseført
gjeld/uopptjent
inntekt
31.12.2012
MNOK
50.delssom

I 2015 inntektsførte Fjord Line konsern MNOK 10 knyttet til denne betalingen. Dette ble klassifisert som salgsinntekt i resultatregnskapet for 2015.
avtalen skulleBalanseført
tilbakebetales
tidsmessig
pro
rata
avtalen
termineres
femårsperioden
er ute.ogfør
Ibeløpets
henholdhovedstol
tilverdi
avtalen
skulle beløpets
hovedstol
tilbakebetales
pro
rata før
dersom
termineres
femårsperioden
ute.
31.12.2015
av uopptjent
inntekt
vardersom
MNOKtidsmessig
28,3 - dels
klassifisert
somavtalen
kortsiktig
gjeld
dels
som langsiktigergjeld.
ar en strategi om
å insource
På denne
bakgrunn ble det På
i mars
2016
fremforhandlet
avtale
Fjord Line en avtale hvor Fjord Line
Fjord
Line harkjernevirksomheten.
en strategi om å insource
kjernevirksomheten.
denne
bakgrunn
ble det i en
mars
2016hvor
fremforhandlet
ree driften påIovertok
disse
skipene
med
virkning
fra 31.august
2016.
tax-free
driften
på beløpets
disse
skipene
med
virkning
fra 31.august
2016.
henhold
til avtalen
skulle
hovedstol
tilbakebetales
tidsmessig
pro rata dersom avtalen termineres før femårsperioden er ute.
uopptjent inntekt
pr Line
31. august
er avtalt
tilbakebetalt
gjennom
fire avdrag
over halvannet
år.
Gjenstående
uopptjent
inntekt
31. august
2016
er avtalt
tilbakebetalt
gjennom fire
avdrag
over
halvannet
år.
Fjord
har
en 2016
strategi
om åprinsource
kjernevirksomheten.
På denne
bakgrunn
ble det
i mars
2016
fremforhandlet
en avtale hvor Fjord Line
om skal betales
etter
31.12.2017
er
klassifisert
som
kortsiktig
gjeld
pr
31.12.2017
(TNOK
6.295).
Avdragene
som
skal
betales
etter
31.12.2017
er
klassifisert
som
kortsiktig
gjeld
pr
31.12.2017
(TNOK
6.295).
overtok tax-free driften på disse skipene med virkning fra 31.august 2016.

Gjenstående uopptjent inntekt pr 31. august 2016 er avtalt tilbakebetalt gjennom fire avdrag over halvannet år.
Avdragene som skal betales etter 31.12.2017 er klassifisert som kortsiktig gjeld pr 31.12.2017 (TNOK 6.295).
nseført verdi av
balansepostene
"tilbakebetaling
forskudd" "tilbakebetaling
for 2017 (kortsiktig
og langsiktig)
følger: fremkommer som følger:
Endring
balanseført
verdi av balansepostene
forskudd"
for 2017fremkommer
(kortsiktig ogsom
langsiktig)
erdi 31.12.2017
av balansepostene
"Tilbakebetaling
forskudd":"Tilbakebetaling forskudd":
18 884 TNOK (langsiktig og
Balanseført
verdi 31.12.2017
av balansepostene
18 kortsiktig)
884 TNOK (langsiktig og kortsiktig)
ng og reversering
Tilbakebetaling
avsetning
i
2018
og
reversering
avsetning
i
2018
-18
884
TNOK
-18
884 TNOK
Endring balanseført verdi av balansepostene "tilbakebetaling forskudd" for 2017 (kortsiktig og langsiktig) fremkommer som følger:
verdi 31.12.2018
av balansepostene
"Tilbakebetaling
forskudd":
0 TNOK (kortsiktig18post)
Balanseført
verdi31.12.2017
31.12.2018
balansepostene
"Tilbakebetaling
forskudd":
TNOK(langsiktig
(kortsiktigogpost)
Balanseført
verdi
avav
balansepostene
"Tilbakebetaling
forskudd":
8840 TNOK
kortsiktig)
Tilbakebetaling og reversering avsetning i 2018
Balanseført verdi 31.12.2018 av balansepostene "Tilbakebetaling forskudd":

-18 884 TNOK
0 TNOK (kortsiktig post)
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Note 18 ⁄⁄ NOx-tilskudd – konsern
Note 18 NOx-tilskudd - konsern
Skipet "MS Stavangerfjord" ble levert i juli 2013, og skipet MS Bergensfjord ble levert i januar 2014.
Som følge av at skipene er gassdrevet (LNG), med tilhørende lavt utslipp, fikk Fjord Line AS tilsagn om tilskudd fra NOx-fondet.
Pr 31.12.2014 var det til sammen utbetalt tilskudd til Fjord Line AS på MNOK 147,2 knyttet til disse tiltakene.
Som en forutsetning for tilskuddet, var Fjord Line pliktig å benytte "MS Stavangerfjord" og "MS Bergensfjord" i NOx-pliktig farvann i minimum 2 år
fra leveringstidpsunktet.
I 2018 mottok Fjord Line AS 0 MNOK i NOx-tilskudd (0 MNOK i 2017).
I 2018-regnskapet er MNOK 5,4 av tilskuddene resultatført (5,4 MNOK i 2017). Beløpet er klassifisert som avskrivningsreduksjon i resultatregnskapet.
Resultatføringen av NOx-tilskuddene periodiseres i takt med avskrivningsprofilen på de driftsmidlene tilskuddene er knyttet til.
Nedenfor fremkommer oversikt over regnskapsmessige verdier (tall i TNOK)
Samlet mottatt tilskudd 01.01.2014
Mottatt tilskudd 2014
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2014
Resultatført tilskudd 2013
Resultatført tilskudd 2014
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2014
Mottatt tilskudd 2015
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2015
Resultatført tilskudd 2015
Akkumulert resultatført tilskudd 31.12.2015
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2015
Mottatt tilskudd 2016
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2016
Resultatført tilskudd 2016
Akkumulert resultatført tilskudd 31.12.2016
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2016
Mottatt tilskudd 2017
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2017
Resultatført tilskudd 2017
Akkumulert resultatført tilskudd 31.12.2017
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2017
Mottatt tilskudd 2018
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2018
Resultatført tilskudd 2018
Akkumulert resultatført tilskudd 31.12.2018
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2018

38 200
112 945
151 145
-857
-4 318
145 970
3 914
155 059
-5 278
-10 453
144 606
11 750
166 809
-6 128
-16 581
150 228
0
166 809
-5 469
-22 050
144 759
0
166 809
-5 469
-27 519
139 290

A
B
C (A+B)
D
E
F (C + D + E)
G
H (C + G)
I
J (D + E + I)
K (H + J)
L
M (H + L)
N
O (J + N)
P (M + O)
Q
R (M + Q)
T
U (O + T)
V (R + U)
W
X (R + W)
Y
Z (U + Y)
Æ (X + Z)

Note 19 Derivater - konsern
Fjord Line har finansielle kontrakter knyttet til drivstoff innenfor følgende:
i) MGO (Marine Gas Oil), som går til levering i 2019 - 2021
ii) LNG (skipene Bergensfjord og Stavangerfjord), som går til levering i 2019 - 2021
Derivatene balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontraktene inngås, og deretter løpende til virkelig verdi.
Derivat inngått før 2018 inngår ikke som en del av sikringsbokføringen og verdiendringer føres over resultat via regnskapslinjen annen gevinst/tap.
Poster som ikke inngår i selskapets sikringsbokføring har følgende verdier pr balansedag:
Derivatene knyttet til MGO går til levering i perioden 2019.
Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK - 148 (TNOK 9.600 pr 31.12.2017)
Posisjonene er klassifisert som kortsiktig gjeld.
Derivatene knyttet til LNG går til levering i perioden 2019 - 2021
Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK 16.073 (TNOK 8.300 pr 31.12.2017).
Av dette beløp går TNOK 12.200 til levering i 2019 og er klassifisert som omløpsmidler og TNOK 3.873 klassifisert som anleggsmidler.
For posisjoner tatt i løpet av 2018 er disse i sin helhet behandlet som sikringsbokføring og fremkommer som følger.
Derivatene knyttet til MGO går til levering i perioden 2019 - 2021
Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK - 23.824.
Av dette beløp går TNOK 4.168 til levering i 2019 og er klassifisert som kortsiktig gjeld og TNOK 19.656 klassifisert som langsiktig gjeld.
Derivatene knyttet til LNG går til levering i perioden 2019 - 2021
46

Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK 5.642.
Av dette beløp går TNOK 382 til levering i 2019 og er klassifisert som omløpsmidler og TNOK 5.260klassifisert som anleggsmidler.

Akkumulert resultatført tilskudd 31.12.2017
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2017
Mottatt tilskudd 2018
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2018
Resultatført tilskudd 2018
Akkumulert resultatført tilskudd 31.12.2018
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2018

-22 050
144 759
0
166 809
-5 469
-27 519
139 290

U (O + T)
V (R + U)
W
X (R + W)
Y
Z (U + Y)
Æ (X + Z)
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Note 19 ⁄⁄ Derivater – konsern
Note 19 Derivater - konsern
Fjord Line har finansielle kontrakter knyttet til drivstoff innenfor følgende:
i) MGO (Marine Gas Oil), som går til levering i 2019 - 2021
ii) LNG (skipene Bergensfjord og Stavangerfjord), som går til levering i 2019 - 2021
Derivatene balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontraktene inngås, og deretter løpende til virkelig verdi.
Derivat inngått før 2018 inngår ikke som en del av sikringsbokføringen og verdiendringer føres over resultat via regnskapslinjen annen gevinst/tap.
Poster som ikke inngår i selskapets sikringsbokføring har følgende verdier pr balansedag:
Derivatene knyttet til MGO går til levering i perioden 2019.
Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK - 148 (TNOK 9.600 pr 31.12.2017)
Posisjonene er klassifisert som kortsiktig gjeld.
Derivatene knyttet til LNG går til levering i perioden 2019 - 2021
Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK 16.073 (TNOK 8.300 pr 31.12.2017).
Av dette beløp går TNOK 12.200 til levering i 2019 og er klassifisert som omløpsmidler og TNOK 3.873 klassifisert som anleggsmidler.
For posisjoner tatt i løpet av 2018 er disse i sin helhet behandlet som sikringsbokføring og fremkommer som følger.
Derivatene knyttet til MGO går til levering i perioden 2019 - 2021
Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK - 23.824.
Av dette beløp går TNOK 4.168 til levering i 2019 og er klassifisert som kortsiktig gjeld og TNOK 19.656 klassifisert som langsiktig gjeld.
Derivatene knyttet til LNG går til levering i perioden 2019 - 2021
Virkelig verdi av disse derivatene pr 31.12.2018 er TNOK 5.642.
Av dette beløp går TNOK 382 til levering i 2019 og er klassifisert som omløpsmidler og TNOK 5.260klassifisert som anleggsmidler.
Konsernet har også inngått rentesikringsavtaler knyttet til sin eksterne finansiering. Som beskrevet i prisnippnoten følger konsernet sikringsbokføring
knyttet til disse posisjonene. Pr balansedag utgjør nettoverdi av fremtidige kontrakter TNOK -43.870 og er klassifisert som langsiktig gjeld.
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RESULTATREGNSKAP – FJORD LINE AS (MORSELSKAP)
per 31. desember 2018 – alle tall i TNOK

Fjord Line AS - Resultatregnskap
(1.000 NOK)
Note
Note
Driftsinntekter:
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Morselskap
2018
Morselskap
NGAAP

2018
NGAAP

Morselskap
2017
Morselskap
NGAAP

2017
NGAAP

14
14, 19
14

1 505 870
30 657
1 536 527

1 328 524
22 383
1 350 907

17
1, 2
3, 6, 7, 17

357 284
100 729
9 466
975 917
1 443 396

276 066
91 951
5 306
929 037
1 302 360

93 131

48 547

100 810
0
114 239
-24 471
-102 724
-127 222
-39 368

83 586
38 483
138 169
-22 592
-88 071
-174 197
-24 622

53 763

23 925

-53 000

-75 000

Ordinært resultat etter skatt

106 763

98 925

Årsresultat

106 763

98 925

Resultatdisponering
Overføring annen egenkapital/udekket tap
Sum

106 763
106 763

98 925
98 925

Driftskostnader:
Varekost
Lønnskostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter:
Renteinntekter
Inntekt investering i datterselskap
Andre finansinntekter
Konsernintern garantikostnad
Rentekostnader
Andre finanskostnader
Netto finansposter

11, 18
4, 11
9
18
16, 18
9, 16

Ordinært resultat før skatt
Skattekostnad på ordinært resultat

15
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BALANSE – FJORD LINE AS (MORSELSKAP)

Fjord Line AS - Balanse pr 31. desember

per 31. desember 2018 – alle tall i TNOK

(1.000 NOK)

EIENDELER
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
WEB-prosjekt, konseptutvikling o.a
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

Note
Note

Morselskap

Morselskap
31.12.2018
NGAAP
31.12.2018
NGAAP

Morselskap

Morselskap
31.12.2017
NGAAP
31.12.2017
NGAAP

1
15

70 557
178 000
248 557

38 729
125 000
163 729

2
2
2

7 035
247
7 282

6 600
0
6 600

992 642
1 987 706
80
2 980 428

992 642
1 788 977
80
2 781 699

3 236 267

2 952 028

6

21 976

25 195

Fordringer
Kundefordringer
Konsernmellomværende
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

7
11
8

43 579
0
32 277
75 856

39 719
61 465
14 990
116 174

Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

70 640

146 829

168 472

288 198

3 404 739

3 240 226

Varige driftsmidler
Bygg, anlegg o.l
Transportmiddel
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Finansielle fordringer
Øvrige investeringer, inkl aksjer tilkn.selskap
Sum finansielle anleggsmidler

4
11, 18
5

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varebeholdning

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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BALANSE– FJORD LINE AS (MORSELSKAP)

Fjord
Line -2018
Balanse
31. desember
per 31. desember
– alle tall ipr
TNOK
(1.000 NOK)

Morselskap

Morselskap

EGENKAPITAL
EgenkapitalOG
ogGJELD
gjeld

Note

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

12, 13
12
12
12

519 107
-9
178 227
697 325

519 107
-9
178 227
697 325

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital/Udekket tap
Sum opptjent egenkapital

12

-12 768
-12 768

-119 488
-119 488

Sum egenkapital

12

684 557

577 837

16
16
19
17

0
2 408 955
92 829
3 486
2 505 270

74 000
2 270 334
98 298
3 048
2 445 680

82 137
0
0
7 173
0
125 602
214 912

78 312
6 295
0
8 121
18 571
105 410
216 709

2 720 182

2 662 389

3 404 739

3 240 226

Note

GJELD
Langsiktig gjeld/langsiktige avsetninger
Obligasjonsgjeld
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner o.a.
Mottatt tilskudd, ikke resultatført
Pensjonsforpliktelse
Sum langsiktig gjeld/langsiktige avsetninger
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Tilbakebetaling tidligere forskudd
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Konsernmellomværende
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

19
15
11
16

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Morselskap
31.12.2018
NGAAP
31.12.2018
NGAAP

Morselskap
31.12.2017
NGAAP
31.12.2017
NGAAP

Egersund 26.04.2019
Egersund, 26. april 2019

Peter Frølich
Styreformann

Kaj Frederiksen
Styremedlem

Peter Frølich
Styreformann

Kristian Eikre
Styremedlem

Kristian Falnes
Styremedlem

Kaj Frediksen
Styremedlem

Frode Teigen
Styremedlem

Kristian Eikre
Styremedlem

Kristian Falnes
Styremedlem

Rickard Ternblom
Adm.dir

Frode Teigen
Styremedlem

Rickard Ternblom
Administrerende direktør
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING – FJORD LINE AS (MORSELSKAP)
per 31. desember 2018 – alle tall i TNOK
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling--morselskap
morselskap
(TNOK)
(TNOK)
2018
2018

2017
2017

Kontantstrømmer
Kontantstrømmerfra
fraoperasjonelle
operasjonelleaktiviteter
aktiviteter
Resultat
Resultatfør
førskattekostnad
skattekostnad
Periodens
Periodensbetalte
betalteskatt
skatt
Avskrivninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Nedskrivninger
Endring
Endringi ivarelager
varelager
Endring
Endringi ikundefordringer
kundefordringer
Endring
Endringi ileverandørgjeld
leverandørgjeld
Gevinst/tap
Gevinst/tapved
vedsalg
salgav
avdriftsmidler/immaterielle
driftsmidler/immaterielleeiendeler
eiendeler
Endring
Endringi iandre
andretidsavgrensningsposter,
tidsavgrensningsposter,inklusiv
inklusivnetto
nettoagio
agioog
oglangsiktig
langsiktigmellomværende
mellomværende
Netto
Nettokontantstrøm
kontantstrømfra
fraoperasjonelle
operasjonelleaktiviteter
aktiviteter

53
53763
763
00
99466
466
00
33219
219
-75
-75428
428
55715
715
00
103
103687
687
100
100422
422

23
23925
925
00
55306
306
00
1 1827
827
-5
-5591
591
28
28618
618
00
44519
519
58
58604
604

Kontantstrømmer
Kontantstrømmerfra
frainvesteringsaktiviteter
investeringsaktiviteter
Innbetalinger
Innbetalingerved
vedsalg
salgav
avvarige
varigedriftsmidler
driftsmidler
Utbetalinger
Utbetalingerved
vedkjøp/tilvirkning
kjøp/tilvirkningav
avvarige
varigedriftsmidler/immaterielle
driftsmidler/immaterielleeiendeler
eiendeler
Lån
Låntiltildatterselskap
datterselskap
Investering
Investeringi idatterselskap
datterselskap
Netto
Nettokontantstrøm
kontantstrømfra
frainvesteringsaktiviteter
investeringsaktiviteter

00
-42
-42503
503
-198
-198729
729
00
-241
-241232
232

00
-27
-27610
610
-139
-139371
371
-641
-641
-167
-167622
622

Kontantstrømmer
Kontantstrømmerfra
frafinansieringsaktiviteter
finansieringsaktiviteter
Opptak
Opptakav
avrentebærende
rentebærendegjeld
gjeld(netto)
(netto)
Nedbetaling
Nedbetalingav
avrentebærende
rentebærendegjeld
gjeld
Innbetaling
Innbetalingved
vedemisjon
emisjon(netto)
(netto)
Netto
Nettokontantstrøm
kontantstrømfra
frafinansieringsaktiviteter
finansieringsaktiviteter

138
138621
621
-74
-74000
000
00
64
64621
621

279
279689
689
-136
-136386
386
00
143
143303
303

Netto
Nettoendring
endringi ikontanter
kontanterog
ogkontantekvivalenter
kontantekvivalenter

-76
-76189
189

34
34285
285

Beholdning
Beholdningav
avkontanter
kontanterog
ogkontantekvivalenter
kontantekvivalenterved
vedperiodens
periodensbegynnelse
begynnelse
Beholdning
Beholdningav
avkontanter
kontanterog
ogkontantekvivalenter
kontantekvivalenterperiodens
periodensslutt
slutt

146
146829
829
70
70640
640

112
112544
544
146
146829
829

Spesifikasjon
Spesifikasjonav
avkontantbeholdningen
kontantbeholdningenved
vedperiodens
periodensslutt
slutt
Bankinnskudd,
Bankinnskudd,kontanter
kontanterog
oglignende
lignende

70
70640
640

146
146829
829
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Regnskapsprinsipper
FJORD LINE AS (MORSELSKAP)

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk.
SALGSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Med leveringstidspunktet menes tidspunktet for
overgang av det vesentligste av risiko og kontroll knyttet
til det leverte. Tjenester, herunder salg av reise og godstransport, inntektsføres i takt med utførelsen. Eventuell
andel av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige
serviceytelser o.l. balanseføres som uopptjent inntekt
ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering
av ytelsene.
KLASSIFISERING OG VURDERING
AV BALANSEPOSTER

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales
innen ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er
analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.
Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives
lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes
ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den
utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er
tilstede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet.
IMMATERIELLE EIENDELER

Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den
utstrekning det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte
selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling
av anskaffelseskost for eiendelen.

levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger NOK
15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/
forbedring fastsettes under hensyntagen til driftsmidlets
stand ved kjøp av driftsmidlet.
LEASING

En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold.
Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll
knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på
leietaker klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler
i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og avskrives
som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen
vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med
betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For
avtaler som klassifiseres som operasjonell behandles
leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden.
DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER
OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost
for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.
Utbytte fra datterselskapene inntektsføres i den grad
akkumulert utbytte overstiger akkumulert resultat i eierperioden. Avsatt utbytte i datterselskap inntektsføres
samme år i morselskapet.
VAREBEHOLDNINGER

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det
foretas nedskriving ved eventuell påregnelig ukurans.

VARIGE DRIFTSMIDLER

KUNDEFORDRINGER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
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tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene.

TILSKUDD

Kortsiktige plasseringer (inklusiv aksjer og derivater
vurdert som omløpsmidler) anses som handelsportefølje
og vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Urealisert
gevinst/tap resultatføres under finansposter. Utbytte og
andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt.

Tilskudd fra NOx-fondet relatert til investeringer resultatføres/periodiseres i takt med avskrivningsprofilen på de
driftsmidlene tilskuddene er knyttet til. Ikke-resultatført
tilskudd er ført som langsiktig gjeld/avsetning. Tilskuddet
periodiseres i takt med avskrivningstiden på de aktuelle
skip. Ytterligere informasjon om regnskapsmessig
behandling og tallmessige effekter fremgår av noteopplysningene.

SIKRING

PENSJONER

Derivater vurdert som sikring balanseføres til anskaffelseskost. Dette tilsvarer virkelig verdi på det tidspunkt
derivatkontraktene inngås. Derivatene resultatføres når
de går til levering og klassifiseres i resultatregnskapet på
samme resultatlinje som underliggende sikringsobjekt.

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et
forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. En ytelsesplan
er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan.
Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved
pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig
av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn.
Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er
nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen.

KORTSIKTIGE PLASSERINGER

PENGEPOSTER I UTENLANDSK VALUTA

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen
ved regnskapsårets slutt. Sikringsbokføring legges ikke
til grunn. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes
til den funksjonelle valutaen (NOK) til transaksjonskurs.
Ytterligere informasjon fremgår av noteopplysninger.
SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt
skattefordel. Maksimal utsatt skattefordel er beregnet ut
fra 22% av samlet grunnlag av de midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret, samt
ligningsmessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det forventes at fremførbart
skattemessig underskudd og andre posisjoner kommer
til fremtidig anvendelse. Ytterligere informasjon fremgår
av noteopplysninger.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømmene rapporteres brutto fra investeringsog finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige
resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter og bankinnskudd.

OPSJONER TIL ANSATTE

Ved tildeling av opsjoner til ansatte foretas det en verdiberegning av opsjonene på tildelingstidspunktet. Beregnet beløp kostnadsføres som lønn over løpetiden, med
egenkapital som motpost.
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Noter
FJORD LINE AS – MORSELSKAP
Note 1 ⁄⁄ Immaterielle eiendeler – morselskap

Note 1 Immaterielle
Note 1 Immaterielle
eiendeler - morselskap
eiendeler - morselskap
(Tall i TNOK)
(Tall i TNOK)

Immaterielle
Immaterielle
Konsept- Konsepteiendeler eiendeler
utvikling ogutvikling
og
Øvrige
Øvrige
under
under
immaterielle
immaterielle Sum immaterielle
WEBWEB-markeds- markedsSum immaterielle
tilvirkning tilvirkning
prosjekter o.l
prosjekter
prosjekter
o.l
prosjekter
eiendeler eiendeler
eiendeler eiendeler
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2017 31.12.2017
Ferdigstilte Ferdigstilte
prosjekter 2018
prosjekter 2018
Tilgang 2018
Tilgang 2018
Avgang 2018
Avgang 2018
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2018 31.12.2018

0
0
33 810
0
33 810

039 472
0
0
33 810 6 472
0
0
33 81045 944

39 472 902
0
0
6 472
0
0
0
45 944 902

9021 903
0
0
0
0
0
0
9021 903

1 903
0
0
0
1 903

42 276
0
40 282
0
82 559

42 276
0
40 282
0
82 559

AkkumulerteAkkumulerte
nedskrivninger
nedskrivninger
31.12.2017 31.12.2017
AkkumulerteAkkumulerte
avskrivninger
avskrivninger
31.12.2017 31.12.2017
Balanseført Balanseført
verdi 31.12.2017
verdi 31.12.2017
AkkumulerteAkkumulerte
nedskrivninger
nedskrivninger
31.12.2018 31.12.2018
AkkumulerteAkkumulerte
avskrivninger
avskrivninger
31.12.2018 31.12.2018
BalanseførtBalanseført
verdi 31.12.2018
verdi 31.12.2018

0
0
0
0
0
33 810

0
0
0 4 498
034 974
0
0
0 9 703
33 81036 241

0
0
4 498 792
34 974 109
0
9 703 889
36 241 12

0
0
7921 196
109 707

0
1 196
707

8891 408
12 495

1 408
495

0
6 486
35 791
0
12 000
70 557

0
6 486
35 791
0
12 000
70 557

0
0
0

0 5 206
0
0
0 5 206

97 211
0
0
97 211

211
0
211

5 514
0
5 514

5 514
0
5 514

Årets avskrivninger
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets nedskrivninger
Sum kostnad
Sum
avskrivninger
kostnad avskrivninger
og nedskrivninger
og nedskrivninger
2018
2018

5 206
0
5 206

97
0
97

Kostnadene Kostnadene
knyttet til Immaterielle
knyttet til Immaterielle
eiendeler under
eiendeler
tilvirkning
under består
tilvirkning
i hovedsak
består av
i hovedsak
utviklingav
avutvikling
vårt nye ERP
av vårt
system
nye ERP
Dynamics
system365,
Dynamics
fase 365, fase
to. Avsluttesto.
31.03.2019
Avsluttes 31.03.2019
Nye Web prosjekter
Nye Webfor
prosjekter
2018 er for
Nytt2018
fronter-end
Nyttbooking
front -end
system.
booking
Systemet
system.
er Systemet
utviklet for
er utviklet
å gi vårefor
gjester
å gi våre
en forenklet
gjester enogforenklet
mer
og mer
brukervennlig
brukervennlig
digital bestillingsløsning.
digital bestillingsløsning.
Systemet bleSystemet
lansert i ble
2018.
lansert
Et annet
i 2018.
nyttEtWeb
annet
prosjekt
nytt Web
er det
prosjekt
nye ERP
er det
systemet
nye ERP
Dynamics
systemet365.
Dynamics 365.
i 2018 ogfase
inkludere
fase 1 iFase
prosjektet.
Fasesystemet
2 av ERP
var i 2018
under
og ligger som
Systemet er Systemet
tatt i brukeri tatt
2018i bruk
og inkludere
1 i prosjektet.
2 av ERP
varsystemet
i 2018 under
utvikling
ogutvikling
ligger som
eiendeler
under tilvirkning.
Avskrivningstiden
her 10 år. WEB
Resterende
WEBgjelder
prosjekter
gjelder utviklingskostnader
immaterielleimmaterielle
eiendeler under
tilvirkning.
Avskrivningstiden
er her 10 år.erResterende
prosjekter
utviklingskostnader
relatert til relatert til
og WEB-plattform,
inklusivprofil
ny grafisk
profil til
ogbookingsystemet.
kobling til bookingsystemet.
Avskrivningstiden
utvikling avutvikling
nettsider av
og nettsider
WEB-plattform,
inklusiv ny grafisk
og kobling
Avskrivningstiden
er her 3-5 år.er her 3-5 år.

Øvrige immaterielle
Øvrige immaterielle
eiendeler består
eiendeler
blant består
annet av
blant
utvikling
annet av
avutvikling
nøkkelkortsystem
av nøkkelkortsystem
som er installert
som er
ominstallert
bord på om
skipene
bordBergensfjord
på skipene Bergensfjord
og
og
Stavangerfjord.
Stavangerfjord.
Avskrivningstiden
Avskrivningstiden
er 5-10 år. er 5-10 år.

Note 2 Varige
Note
driftsmidler
2 Varige driftsmidler
- morselskap
- morselskap

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler
(tall i tabellen
(talloppgitt
i tabellen
i TNOK)
oppgitt i TNOK)
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2017 31.12.2017
Tilgang 2018
Tilgang 2018
Avgang 2018
Avgang 2018
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2018 31.12.2018

Inventar, Inventar,
Terminaler,Terminaler,
kontorkontorTransport- Transportbygginger bygginger
maskiner maskiner
middel
middelSum varigeSum
driftsmidler
varige driftsmidler
10 361
748
0
11 109

10 3617 763
7481 137
0
0
11 1098 900

7 763
0
1 137 337
0
0
8 900 337

0
337
0
337

18 124
57
2 221
0
20 346

18 124
2 221
0
20 346

immaterielle immaterielle
eiendeler under
eiendeler
tilvirkning.
underAvskrivningstiden
tilvirkning. Avskrivningstiden
er her 10 år. er
Resterende
her 10 år.WEB
Resterende
prosjekter
WEB
gjelder
prosjekter
utviklingskostnader
gjelder utviklingskostnader
relatert til relatert til
utvikling av nettsider
utviklingog
av WEB-plattform,
nettsider og WEB-plattform,
inklusiv ny grafisk
inklusiv
profil
ny grafisk
og kobling
profiltilogbookingsystemet.
kobling til bookingsystemet.
Avskrivningstiden
Avskrivningstiden
er her 3-5 år.er her 3-5 år.
Noter ⁄⁄ Fjord Line Årsrapport 2018

Øvrige immaterielle
Øvrige immaterielle
eiendeler består
eiendeler
blant annet
beståravblant
utvikling
annet av nøkkelkortsystem
utvikling av nøkkelkortsystem
som er installert
somom
er installert
bord på skipene
om bordBergensfjord
på skipene Bergensfjord
og
og
Stavangerfjord.
Stavangerfjord.
Avskrivningstiden
Avskrivningstiden
er 5-10 år. er 5-10 år.

Note 2⁄⁄Varige driftsmidler – morselskap
Note 2 Varige
Note
driftsmidler
2 Varige driftsmidler
- morselskap- morselskap

Inventar,
kontorTerminaler, Terminaler,
maskiner
bygginger bygginger

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler
(tall i tabellen
(tall
oppgitt
i tabellen
i TNOK)
oppgitt i TNOK)

Inventar,
kontorTransport- Transportmaskiner
middel
middel
Sum varige driftsmidler
Sum varige driftsmidler

10 361
748
0
11 109

10 361
7 763
748
1 137
0 0
11 109
8 900

7 763 0
1 137 337
0 0
8 900 337

0
337
0
337

18 124
2 221
0
20 346

18 124
2 221
0
20 346

AkkumulerteAkkumulerte
nedskrivninger
nedskrivninger
31.12.2017 31.12.2017
AkkumulerteAkkumulerte
avskrivningeravskrivninger
31.12.2017 31.12.2017
Balanseført verdi
Balanseført
31.12.2017
verdi 31.12.2017
AkkumulerteAkkumulerte
nedskrivninger
nedskrivninger
31.12.2018 31.12.2018
AkkumulerteAkkumulerte
avskrivningeravskrivninger
31.12.2018 31.12.2018
Balanseført verdi
Balanseført
31.12. verdi
2018 31.12. 2018

0
5 684
4 677
0
8 280
2 829

0 0
5 684
3 406
4 677
4 357
0 0
8 280
4 694
2 829
4 206

0 0
3 406 0
4 357 0
0 0
4 694 90
4 206 247

0
0
0
0
90
247

0
9 090
9 034
0
13 064
7 282

0
9 090
9 034
0
13 064
7 282

Årets avskrivninger
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets nedskrivninger

2 596
0

2 596
1 288
0 0

1 288 90
0 0

90
0

3 974
0

3 974
0

5 - 10 år
Lineær

5 - 10 år
3-5 år
Lineær
Lineær

3-5 år 5 år
Lineær
Lineær

5 år
Lineær

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2017 31.12.2017
Tilgang 2018Tilgang 2018
Avgang 2018Avgang 2018
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost
31.12.2018 31.12.2018

Avskrivningstid
Avskrivningstid
(ferdigstilte driftsmidler)
(ferdigstilte driftsmidler)
Avskrivningsplan
Avskrivningsplan

Det er i 2018Det
balanseført
2,2 som
er knyttet
til er
ombygging
terminaler,avdiverse
småprosjekter
drift Bergensfjord
og Stavangerfjord.
er i 2018TNOK
balanseført
TNOK
2,2 som
knyttet tilav
ombygging
terminaler,
diverse småprosjekter
drift Bergensfjord
og Stavangerfjord.
Dette er i hovedsak
bygg ogsom
anlegg
i balansen
ogi avskrives
over
5 år. over 5 år.
Dette erklassifisert
i hovedsaksom
klassifisert
bygg
og anlegg
balansen og
avskrives

Note 3⁄⁄Leiekostnader og transaksjoner med nærstående – morselskap

Note 3 Leiekostnader og transaksjoner med nærstående - morselskap

Kostnadsført leie av ikke balanseførte driftsmidler for 2018 og 2017 (operasjonell lease)
(Tall i TNOK)
Kostnadsført
leie 2018
0
15 709
514 191

Driftsmiddel
Leie maskiner og driftsløsøre
Leie lokaler og lignende *)
Leie skip, inklusiv mannskap

Kostnadsført
leie 2017
0
15 199
491 474

*) Leiekostnad lokaler og lignende: For 2018 er det kostnadsført TNOK 1 661 i leiekostnad til selskap kontrollert av eiere (TNOK 2 008 i
2017). Leievilkårene er markedsmessige.

Note 4 Investeringer i datterselskap - morselskap
(Tall i TNOK)
Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.
Regnskapsmessige verdier fremkommer nedenfor (tall i TNOK)

Datterselskap
58

Fjord Line Danmark A/S
Fjord Skibsholding I A/S

Ansk.tidspunkt
2006
2007

ForretningsEierandel/
kontor
stemmeandel
Danmark
100 %
Danmark
100 %

Kostpris
31.12.2018
13 753
268 986

Balanseført
verdi
31.12.2018
13 753
224 986

Balanseført
verdi
31.12.2017
13 753
224 986

*) Leiekostnad lokaler og lignende: For 2018 er det kostnadsført TNOK 1 661 i leiekostnad til selskap kontrollert av eiere (TNOK 2 008 i
2017). Leievilkårene er markedsmessige.
Fjord Line Årsrapport 2018 ⁄⁄ Noter

Note 4 ⁄⁄Investeringer i datterselskap – morselskap
Note 4 Investeringer i datterselskap - morselskap
(Tall i TNOK)
Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.
Regnskapsmessige verdier fremkommer nedenfor (tall i TNOK)

Datterselskap
Fjord Line Danmark A/S
Fjord Skibsholding I A/S
Fjord Skibsholding II A/S
Fjord Skibsholding III A/S
Fjord Skibsholding IV A/S
Fjord Skibsholding V A/S
Fjord Line GmbH
SUM

Ansk.tidspunkt
2006
2007
2008
2010
2010
2017
2008

ForretningsEierandel/
kontor
stemmeandel
Danmark
100 %
Danmark
100 %
Danmark
100 %
Danmark
100 %
Danmark
100 %
Danmark
100 %
Tyskland
100 %

Kostpris
31.12.2018
13 753
268 986
150 362
310 368
332 843
642
201
1 077 155

Balanseført
verdi
31.12.2018
13 753
224 986
109 849
310 368
332 843
642
201
992 642

Balanseført
verdi
31.12.2017
13 753
224 986
109 849
310 368
332 843
642
201
992 642

Inntekt investering i datterselskap og nedskrivninger 2018
Det er ikke vedtatt utbytter i Fjord Line AS sine datterselskaper for regnskapsåret 2018
Inntekt investering i datterselskap og nedskrivninger 2017
Fjord Line AS har i 2017 regnskapsført utbytte avsatt i Fjord Skibsholding I A/S, Fjord Skibsholding III A/S
og Fjord Skibsholding IV A/S som vist nedenfor (FSH I, FSH III og FSH IV).
Utbytte for 2017 lå innenfor regnskapsmessig resultat i 2017 for selskapene.

Total utbytteavsetning 2017
Inntektsført i Fjord Line AS 2017
Reduksjon balanseført verdi investering pga utbytte

FSH I
10 422
10 422
0

FSH III
2 535
2 535
0

FSH IV
25 526
25 526
0

SUM
38 483
38 483
0

Bakgrunn for differense mellom kostpris og balanseført verdi av aksjene i FSH I og FSH II:
Aksjene i FSH II ble i 2008 nedskrevet med TNOK 20 291.
I 2009 ble aksjene i FSH I nedskrevet med TNOK 39 246 og aksjene i FSH II nedskrevet med TNOK 8.000
I 2009 ble i tillegg TNOK 4.754 i utbytte fra FSH I og TNOK 12 222 i utbytte fra FSH II ført som reduksjon i balanseført verdi aksjer.

Note 5⁄⁄Investeringer i øvrige aksjer/andeler – morselskap

Note 5 Investeringer i øvrige aksjer/andeler - morselskap

Fjord Line AS kjøpte i løpet av 2010 aksjer for TNOK 50 i Visit Sørlandet AS. Etter 2010 har det ikke vært tilgang eller avgang.
Investeringen er ført etter kostmetoden. Det er ikke foretatt nedskrivning verken i 2018 eller i 2017.
Videre investerte Fjord Line AS i 2016 TNOK 30 i Visit Telemark AS. Investeringen er ført etter kostmetoden. Det er heller ikke her
foretatt nedskrivning.

Note 6 Varebeholdninger og kostnad drivstoff - morselskap
(Tall i TNOK)
Varebeholdning:
Drivstoff
Varer for videresalg
Annet, inklusiv veimerker, nøkkelkort o.a
Sum varelager til anskaffelseskost 31.12.
Nedskrivning for ukurans 31.12.
Sum bokført verdi av varelager 31.12.

2018
3 384
16 263
2 329
21 976
0
21 976

2017
3 214
19 423
2 559
25 195
0
25 195
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Det er ikke foretatt nedskrivning av varelageret pr årsslutt.

Note 5 Investeringer i øvrige aksjer/andeler - morselskap
Fjord Line AS kjøpte i løpet av 2010 aksjer for TNOK 50 i Visit Sørlandet AS. Etter 2010 har det ikke vært tilgang eller avgang.
Noter ⁄⁄ Fjord
Line
2018Det er ikke foretatt nedskrivning verken i 2018 eller i 2017.
Investeringen
er ført
etter
kostmetoden.
Note
5 Investeringer
i Årsrapport
øvrige
aksjer/andeler
- morselskap
VidereLine
investerte
Fjordi løpet
Line AS
i 2016
TNOK
i Visit50Telemark
AS. Investeringen
er førthar
etter
Det er
heller
ikke her
Fjord
AS kjøpte
av 2010
aksjer
for 30
TNOK
i Visit Sørlandet
AS. Etter 2010
detkostmetoden.
ikke vært tilgang
eller
avgang.
foretatt
nedskrivning.
Investeringen
er ført etter kostmetoden. Det er ikke foretatt nedskrivning verken i 2018 eller i 2017.
Videre investerte Fjord Line AS i 2016 TNOK 30 i Visit Telemark AS. Investeringen er ført etter kostmetoden. Det er heller ikke her
Note
6⁄⁄Varebeholdninger
kostnad
drivstoff – morselskap
foretatt
nedskrivning.
Note
6 Varebeholdninger
og kostnadog
drivstoff
- morselskap
(Tall i TNOK)
Note 6 Varebeholdninger og kostnad drivstoff - morselskap
Varebeholdning:
Drivstoff
(Tall
i TNOK)
Varer for videresalg
Annet,
inklusiv veimerker, nøkkelkort o.a
Varebeholdning:
Sum varelager til anskaffelseskost 31.12.
Drivstoff
Nedskrivning
for ukurans 31.12.
Varer
for videresalg
Sum bokført
av varelager
31.12.
Annet,
inklusivverdi
veimerker,
nøkkelkort
o.a
Sum varelager til anskaffelseskost 31.12.
Nedskrivning for ukurans 31.12.
Sum bokført verdi av varelager 31.12.

2018
3 384
16 263
22018
329
21
976
3 384
16 2630
21
976
2 329
21 976
0
21 976

2017
3 214
19 423
22017
559
25
195
3 214
19 4230
25
195
2 559
25 195
0
25 195

2018

2017

45 776
-22018
197
43 579
45 776
-2 1970
639
43 579
0
6390
639
0
639

41 917
-22017
197
39 719
41 917
497
-21 197
211
39 719
0
707
1 497
211
0
1 707

2018
8 699
23 578
32 277

2017
4 143
10 848
14 990

Det er ikke foretatt nedskrivning av varelageret pr årsslutt.
Kostnader knyttet til drivstoff er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
For 2018
utgjør
dette
TNOK 165.314
(TNOK 153.199
i 2017)
Det
er ikke
foretatt
nedskrivning
av varelageret
pr årsslutt.
Fjord Lineknyttet
har finansielle
kontrakter
knyttet som
til drivstoff
innenfor følgende:
Kostnader
til drivstoff
er klassifisert
andre driftskostnader
i resultatregnskapet.
i)
Gas TNOK
Oil), som
går til(TNOK
levering153.199
i 2018 og
2019
ForMGO
2018 (Marine
utgjør dette
165.314
i 2017)
ii) LNG (skipene Bergensfjord og Stavangerfjord), som går til levering i 2018, 2019 og 2020
Derivatene
vurderes
regnskapsmessig
som sikring,
og urealisert
gevinst/tap
Fjord
Line har
finansielle
kontrakter knyttet
til drivstoff
innenfor
følgende:balanseføres ikke.
i)
MGOog/eller
(Marinetap
Gas
Oil), som
går til levering
i 2018 og
Gevinst
knyttet
til kontraktene
resultatføres
ved2019
levering/realisasjon.
ii) LNG (skipene Bergensfjord og Stavangerfjord), som går til levering i 2018, 2019 og 2020
Derivatene vurderes regnskapsmessig som sikring, og urealisert gevinst/tap balanseføres ikke.
Note 7 Kundefordringer
på fordringer
- morselskap
Gevinst
og/eller tap knyttetogtiltap
kontraktene
resultatføres
ved levering/realisasjon.
(Tall i TNOK)
Note 7⁄⁄Kundefordringer og tap på fordringer – morselskap
Note 7 Kundefordringer og tap på fordringer - morselskap
Kundefordringer
(Tall
i TNOK) til pålydende 31.12.
Delkredereavsetning 31.12.
Balanseført verdi kundefordringer 31.12.
Kundefordringer til pålydende 31.12.
Årets endring i delkredereavsetning
Delkredereavsetning
31.12.
Årets konstaterte
på fordringer. 31.12.
Balanseført
verditap
kundefordringer
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer
Kostnadsført
på fordringer
Årets
endring itap
delkredereavsetning
Årets konstaterte tap på fordringer.
Tap på fordringer
inngåravskrevne
i posten andre
driftskostnader i resultatregnskapet.
Innkommet
på tidligere
fordringer
Kostnadsført tap på fordringer
Tap på fordringer inngår i posten andre driftskostnader i resultatregnskapet.

Note
8⁄⁄Andre
fordringer
– morselskap
Note
8 Andre
fordringer
- morselskap
(Tall i TNOK)
Andre fordringer
Refusjoner fra offentlige myndigheter, inkl tilgodehavende mva *)
Forskuddsbetalte kostnader o.l
Andre fordringer 31.12.

*) Selskapet har pr 31.12.2018 balanseført TNOK 6.218 i merverdiavgift til gode i Norge (TNOK 3.708 pr 31.12.2017).

Note 9 Andre finansinntekter og andre finanskostnader - morselskap
(Tall i TNOK)
Andre finansinntekter og andre finanskostnader består av følgende:
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Andre finansinntekter
Valutagevinst konserninterne fordringer, jf note 11

2018
108 245

2017
131 768

Andre fordringer
2018
2017
Refusjoner fra offentlige myndigheter, inkl tilgodehavende mva *)
8 699
4 143
Andre fordringer
2018
2017
Forskuddsbetalte kostnader o.l
23 578
10 848
Refusjoner fra offentlige myndigheter, inkl tilgodehavende mva *)
8 699
4 143
Andre fordringer 31.12.
32 277
14 990
Fjord
Line Årsrapport 2018 ⁄⁄ Noter
Forskuddsbetalte kostnader o.l
23 578
10 848
Andre fordringer 31.12.
32 277
14 990
*) Selskapet har pr 31.12.2018 balanseført TNOK 6.218 i merverdiavgift til gode i Norge (TNOK 3.708 pr 31.12.2017).
*) Selskapet har pr 31.12.2018 balanseført TNOK 6.218 i merverdiavgift til gode i Norge (TNOK 3.708 pr 31.12.2017).

Note 9⁄⁄Andre finansinntekter og andre finanskostnader– morselskap

Note 9 Andre finansinntekter og andre finanskostnader - morselskap
Note 9 Andre finansinntekter og andre finanskostnader - morselskap
(Tall i TNOK)
(Tall i TNOK)
Andre finansinntekter og andre finanskostnader består av følgende:
Andre finansinntekter og andre finanskostnader består av følgende:
Andre finansinntekter
Valutagevinst konserninterne fordringer, jf note 11
Andre finansinntekter
Valutagevinst langsiktige valutalån
Valutagevinst konserninterne fordringer, jf note 11
Øvrig valutagevinst
Valutagevinst langsiktige valutalån
Øvrige finansinntekter
Øvrig valutagevinst
Sum
Øvrige finansinntekter
Sum
Andre finanskostnader
Valutatap konserninterne fordringer, jf note 11
Andre finanskostnader
Valutatap, inklusiv langsiktig lån i Euro og DKK
Valutatap konserninterne fordringer, jf note 11
Øvrige finanskostnader
Valutatap, inklusiv langsiktig lån i Euro og DKK
Sum
Øvrige finanskostnader
Sum

2018
108 245
2018
108 245
5 929
65
5 929
114 239
65
114 239
2018

2017
131 768
2017
131 768
6 323
78
6 323
138 170
78
138 170
2017

2018
127 222
0
127 222
127 222
0
127 222

2017
173 927
270
173 927
174 197
270
174 197

2018
3 451
2018
3 451

2017
4 287
2017
4 287

2018
0
0

2017
61 465
61 465

Gjeld - kortsiktige poster:
Netto gjeld til datterselskap knyttet til drift
Sum

0
0

18 571
18 571

Netto kortsiktig konsernmellomværende pr 31.12 for Fjord Line AS

0

42 894

Note 10 Bundne midler - morselskap
Note
10 Bundne
midler -midler–
morselskap
Note
10⁄⁄Bundne
morselskap
(Tall i TNOK)
(Tall i TNOK)
Bundne skattetrekksmidler pr. 31.12. utgjør:
Skattetrekksmidlene er plassert på egne bankkonti.
Bundne skattetrekksmidler pr. 31.12. utgjør:
Skattetrekksmidlene er plassert på egne bankkonti.

Note
11⁄⁄Konsernmellomværende–
Note
11 Konsernmellomværende
- morselskapmorselskap
(Tall i TNOK)
Eiendeler - kortsiktige poster:
Fordringer på datterselskap knyttet til drift m.v *)
Sum

Eiendeler - langsiktige poster
Fjord Line AS har langsiktige fordringer på de danske datterselskapene på til sammen TNOK 1.987.706 pr 31.12.2018
(TNOK 1.788.977 pr 31.12.2017).
Beløpet er klassifisert som andre langsiktige fordringer. Lånene er i DKK og renteberegnes (jf note 18).
Valutagevinst på disse lånene var TNOK 108.245 i 2018 (valutatap TNOK 131.768 i 2017), jf note 9.
Det er ikke fastsatt konkret avdragsplan for lånene, men datterselskapene vil benytte fri likviditet til tilbakebetaling.
Det er foretatt avdragsbetalinger i 2018 og 2017.
*) Utbytteavsetning i datterselskapene
Datterselskapene FSH I, FSH III og FSH IV hadde pr 31.12.2017 til sammen avsatt TNOK 38 483 i utbytte til Fjord Line AS, jf note 4.
Dette beløpet inngår i fordringer på datterselskap pr 31.12.2017 og er inntektsført hos Fjord Line AS i 2017, jf note 4.

Note 12 Egenkapital - morselskap
(Tall i TNOK)

Endring i egenkapital for 2018

Aksjekapital

Egne aksjer

Overkurs

Annen
egenkapital/
udekket tap

61
Sum

Det er foretatt avdragsbetalinger i 2018 og 2017.
⁄⁄ Fjord Linei datterselskapene
Årsrapport 2018
*) Noter
Utbytteavsetning
Datterselskapene FSH I, FSH III og FSH IV hadde pr 31.12.2017 til sammen avsatt TNOK 38 483 i utbytte til Fjord Line AS, jf note 4.
Dette beløpet inngår i fordringer på datterselskap pr 31.12.2017 og er inntektsført hos Fjord Line AS i 2017, jf note 4.

Note
12⁄⁄Egenkapital
– morselskap
Note
12 Egenkapital
- morselskap
(Tall i TNOK)

Endring i egenkapital for 2018
Egenkapital 31.12.2017
Feil fra tidligere år
Årsresultat 2018 *)
Egenkapital 31.12.2018

Aksjekapital

Egne aksjer

519 107
0
0
519 107

-9
0
0
-9

Overkurs

Annen
egenkapital/
udekket tap

178 227
0
0
178 227

Sum
577 837
-43
106 763
684 557

-119 488
-43
106 763
-12 768

*) Årsresultat 2018 inneholder en negativ skattekost på TNOK 53.000 som følge av endring i utsatt skattefordel.

Endring i egenkapital for 2017
Egenkapital 31.12.2016
Årsresultat 2017 *)
Egenkapital 31.12.2017

Aksjekapital

Egne aksjer

519 107
0
519 107

-9
0
-9

Overkurs

Annen
egenkapital/
udekket tap

178 227
0
178 227

Sum

-218 462
98 974
-119 488

*) Årsresultat 2017 inneholder en negativ skattekost på TNOK 75.000 som følge av endring i utsatt skattefordel.

Note 13⁄⁄Aksjekapital og aksjonærinformasjon – morselskap

Note 13 Aksjekapital og aksjonærinformasjon - morselskap

Aksjekapitalen er på NOK 519.107.350 pr 31.12.2018, og består av 207.642.940 aksjer pålydende NOK 2,50. Alle aksjer har like
rettigheter.
Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.2018

Eierandel
44,6 %
34,8 %
17,4 %
1,1 %
0,8 %
1,3 %
100,0 %

Ferd AS
Kontrari AS
Kontrazi AS
Arne Teigen
Moly AS
Øvrige, inklusiv egne aksjer *)
Sum
*) Fjord Line AS har pr 31.12.2018 til sammen 664 egne aksjer.
Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.2017

Eierandel
44,6 %
34,8 %
17,4 %
1,1 %
0,8 %
1,3 %
100,0 %

Ferd AS
Kontrari AS
Kontrazi AS
Arne Teigen
Moly AS
Øvrige, inklusiv egne aksjer *)
Sum
*) Fjord Line AS har pr 31.12.2017 til sammen 704 egne aksjer.

Note 14 Driftsinntekter - morselskap
(Tall i TNOK)
Driftsinntekter fordelt på inntektsområder
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Billettinntekter

Salgsinntekter o.a om bord - se også note 19
Cargoinntekter

2018
522 949
742 400
218 990

2017
471 878
652 281
190 037

478 863
98 974
577 837

Kontrazi AS
Arne Teigen
Moly AS
Øvrige, inklusiv egne aksjer *)
Sum

17,4 %
1,1 %
0,8 %
Fjord Line Årsrapport 2018 ⁄⁄ Noter
1,3 %
100,0 %

*) Fjord Line AS har pr 31.12.2017 til sammen 704 egne aksjer.

Note 14⁄⁄Driftsinntekter – morselskap
Note 14 Driftsinntekter - morselskap
(Tall i TNOK)
Driftsinntekter fordelt på inntektsområder
Billettinntekter
Salgsinntekter o.a om bord - se også note 19
Cargoinntekter
Inntektsført/periodisert tilskudd fra NOx-fondet - se også note 20
Annet
Sum

2018
522 949
742 400
218 990
5 469
46 720
1 536 527

2017
471 878
652 281
190 037
5 469
31 242
1 350 907

63

Noter ⁄⁄ Fjord Line Årsrapport 2018

Note
15⁄⁄Skatt
– morselskap
Note
15 Skatt
- morselskap
(Tall i TNOK)
Spesifikasjon av utsatt skattefordel:
Oversikt over midlertidige forskjeller
Anleggsmidler
Fordringer
Gevinst-/tapskonto
Andre forskjeller, inklusiv regnskapsmessige periodiseringer
Sum
Fremførbart underskudd
Grunnlag utsatt skatt (-utsatt skattefordel)
22% (23%) av grunnlaget
Balanseført utsatt skatt (-utsatt skattefordel)
Ikke-balanseført utsatt skattefordel

31.12.2017
-8 990
-2 197
13 477
-91 024
-88 734
-1 194 310
-1 283 044
-295 100
-125 000
-170 100

31.12.2018
1 751
-2 197
10 782
-88 973
-78 637
-1 150 467
-1 229 104
-270 403
-178 000
-92 403

Endring
-10 741
0
2 695
-2 051
-10 097
-43 843
-53 940
24 697
-53 000
77 697

Fjord Line AS har pr 31.12.2018 akkumulert grunnlag for utsatt skattefordel på TNOK 1.229.104
Dette tilsier en utsatt skattefordel (22 %) på TNOK 270.403 ved full balanseføring
Styret har etter en konkret vurdering av fremtidsutsiktene til Fjord Line AS,
underbygget av de siste to års resultater funnet at de har overbevisende bevis for
at fremtidig inntjening vil rettferdiggjøre en innregning av ytterligere 53 MNOK
i tillegg til de 125 MNOK som allerede er innregnet slik at beregnet utsatt skattefordel blir 178 MNOK.
Dette mener vi underbygges av at vi har levert positive driftsresultater de siste årene, kombinert med at inntjeningen
så langt i år er bedre enn budsjettet og at vi ser at bookingreservene før høysesongen også viser en positiv utvikling.
Dette kombinert med at vi har utvidet kapasiteten på MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord for å kunne øke inntjeningen
i høysesongen tilsier at vi mener vi har overbevisende bevis for at vi minst skal kunne ha tilsvarende inntjening i årene fremover
som vi har vist i 2018 og dette er lagt til grunn i vurderingen.
Spesifikajson av skattemessig resultat og regnskapsmessig skattekostnad:
Skattemessig resultat
Regnskapsmessig resultat før skatt
Utbytteinntekt fra datterselskap, ikke skattepliktig
Nedskrivning aksjer
Andre permanente forskjeller
Regnskapsmessig kostnadsføring ansatteopsjoner
Endring midlertidige forskjeller
Emisjonskostnader, ført mot egenkapitalen
Anvendelse av fremførbart underskudd
Skattemessig resultat

2018
53 764
0
0
176
0
-10 097
0
-43 843
0

2017
23 925
-38 521
0
99
0
-2 110
0
0
-16 607

Avstemming av regnskapsmessig skattekostnad
23% (24%) av regnskapsmessig resultat
23% (24%) av permanente forskjeller
Effekt endring skattesats
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel
Regnskapsmessig skattekostnad

2018
12 366
40
12 291
-77 697
-53 000

2017
5 742
-9 221
12 830
-84 351
-75 000

Fordeling av regnskapsmessig skattekostnad:
Endring utsatt skattefordel
Betalbar skatt
Regnskapsmessig skattekostnad

2018
-53 000
0
-53 000

2017
-75 000
0
-75 000
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Note
16⁄⁄Gjeld
– morselskap
Note
16 Gjeld
- morselskap
(Tallene i tabellen nedenfor er i TNOK)
Langsiktig rentebærende gjeld pr 31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner o.a
Obligasjonslån
Sum langsiktig rentebærende gjeld 31.12.
Kortsiktig rentebærende gjeld pr 31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner (kassekreditt)
Annen kortsiktig rentebærende gjeld, inklusiv gjeld til morselskapets eiere
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 31.12.
Sum balanseført verdi rentebærende gjeld 31.12.

2018
2 408 955
0
2 408 955

2017
2 270 334
74 000
2 344 334

2018
0
0
0

2017
0
0
0

2 408 955

2 344 334

Fjord Line AS hadde en ubenyttet kassekredittlimit på MNOK 35 pr 31.12.2018 (15 MNOK pr 31.12.2018).
Per 31.12.2018 har selskapet en positiv saldo på kassekredittkontoen på 128,1 MNOK (23,6 MNOK pr 31.12.2017).
Langsiktig rentebærende gjeld - fordeling på valuta pr 31.12.2018 (tall i 1.000)
Valuta
NOK
Euro
DKK
SUM

Gjeld i valuta
112 329
177 291
400 000

Valutakurs
1,000
9,948
1,332

Balanseført verdi i NOK 31.12.2018
112 329
1 763 745
532 880
2 408 955

Langsiktig rentebærende gjeld - fordeling på valuta pr 31.12.2017 (tall i 1.000)
Valuta
NOK
Euro
DKK
SUM

Gjeld i valuta
132 727
192 763
250 000

Valutakurs
1,000
9,840
1,322

Balanseført verdi i NOK 31.12.2017
132 727
1 881 157
330 450
2 344 334

Lån i Euro og Danske kroner
Lån i Euro og Danske kroner er balanseført til dagskurs pr 31.12.2018 og 31.12.2017, jf oppstillingen ovenfor.
Valutatap i 2018 knyttet til langsiktig lån i Euro og Danske kroner er 108,7 MNOK i 2018
Valutatap i 2017 knyttet til langsiktig lån i Euro og DKK er 159,3 MNOK i 2017
Balanseført verdi pr 31.12. for Euro-lånene og Danske kroner-lånene fremkommer
som følger i NOK (tall i TNOK):
Hovedstol:
Amortiseringseffekt av lånene, inkl garantiprovisjon
Balanseført verdi pr 31.12.

2018
2 247 072
-14 700
2 232 372

2017
2 227 288
-15 682
2 211 606

2018
0
0
0
0

2017
74 000
0
0
74 000

Obligasjonsgjeld
Obligasjonsgjeld er oppgjort i sin helhet i 2018.

Total obligasjon:
Egenbeholdning
Amortiseringseffekt av lånet (omkostninger o.a)
Balanseført verdi obligasjonslån 31.12.
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EFIC og utbygger av katamaranen Austal-konsernet så har Fjord Line ingen forpliktelser til å betale renter eller avdrag i byggelånsperioden
samt at det ligger i en tilleggsavtale at ved eventuelt mislighold av gjelden, så må EFIC søke dekning fullt ut hos Austal før de kan søke
dekning for gjelden hos Fjord Line. Dette medfører at Fjord Line anser det vesentligste av risikoen for gjelden er overført til en annen part
Fjord Line Årsrapport 2018 ⁄⁄ Noter
og har dermed fraregnet gjelden i samsvar med reglene i NRS 18.

Note
17 Lønnskostnader,
antall ansatte,
godtgjørelser,
pensjon m.v - morselskap
Note
17⁄⁄Lønnskostnader,
antall
ansatte, godtgjørelser,
pensjon m.v. – morselskap
(Tall i tabellen nedenfor er i TNOK)
Lønnskostnader
Lønninger, inkl bespisning mannskap o.a
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2018
74 432
12 616
1 358
12 323
100 729

2017
75 097
12 145
1 966
2 743
91 951

Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 121 i 2018 (128 i 2017).
Ytelser til adm.dir. og styret (tall i TNOK)
2018
2017
Lønn administrerende direktør
2 050
2 050
Bonus administrerende direktør
513
129
Annen godtgjørelse administrerende direktør
239
12
Godtgjørelse styret
91
450
Tallene ovenfor inkluderer ikke opsjonsprogrammet. Se nedenfor for nærmere informasjon om dette.
Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til daglig leder eller noen styremedlemmer.
Daglig leder inngår i selskapets pensjonsavtale jfr omtale under. I henhold til avtalen avsettes det årlig 20 % av brutto
lønn og forpliktelsen utgjør pr 31.12.2018 TNOK 1.417 (TNOK1.007 pr 31.12.2017)
Pensjoner
Selskapet foretar en pensjonssparing på vegne av tidligere og nåværende adm.dir og ytterligere to personer.
Markedsverdien av innskuddene/midlene var TNOK 4.047 pr 31.12.2018 (TNOK 4.127 pr 31.12.2017).
Brutto forpliktelse pr 31.12.2018 er beregnet til TNOK 6 587 pr 31.12.2018 knyttet til disse
fire personene (TNOK 6 149 pr 31.12.2017). Netto forpliktelse er dermed TNOK 3.486 pr 31.12.2018
(TNOK 3.048 pr 31.12.2017), og er klassifisert som pensjonsforpliktelse i balansen.
Selskapet har i tillegg etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte.
Selskapet betaler faste bidrag til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse
etter at innskuddene er betalt. Tilskuddet utgjør fra 2% til 4 % av den ansattes lønn.
Revisor
Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på følgende tjenester (ekskl mva), tall i TNOK:
Revisjonstjenester
Attestasjonstjenester/Avtalte kontrollhandlinger
Regnskapsmessig og skattemessig/avgiftsmessig teknisk bistand
Andre tjenester
Sum honorar til revisor

2018
633
11
254
371
1 269

2017
919
26
181
250
1 376
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Note
18 Renteinntekter/rentekostnader
og konsernintern
morselskap
Note
18⁄⁄Renteinntekter/rentekostnader
og garantiprovisjon
konsernintern-garantiprovisjon
– morselskap
(Tall i TNOK)
Note 18 Renteinntekter/rentekostnader og konsernintern garantiprovisjon - morselskap
Renteinntekter består av følgende:
(Tall i TNOK)
Renteinntekter på lån til datterselskap (konserninterne renter)
Renteinntekter består av følgende:
Eksterne renteinntekter
Sum
Renteinntekter på lån til datterselskap (konserninterne renter)
Eksterne renteinntekter
Rentekostnader består av følgende
Sum

2018
99 854
956
100 810
2018
99 854
956
100 810

2017
82 315
1 271
83 586
2017
82 315
1 271
83 586

2018
2017
1 726
1 844
100 998
86 227
102 724
88 071
2018
2017
Rentekostnader på lån til datterselskap (konserninterne renter)
1 726
1 844
Eksterne rentekostnader
100 998
86 227
Langsiktige konserninterne lån renteberegnes på markedsmessige vilkår. Ytterligere informasjon om konserninterne
Sum
102 724
88 071
lån/mellomværende fremgår av note 11.
Rentekostnader på lån til datterselskap (konserninterne renter)
Rentekostnader består av følgende
Eksterne rentekostnader
Sum

Fjord Line AS har i 2018 kostnadsført en konsernintern garantikostnad på TNOK 24.425 (TNOK 22.592 i 2017)
Langsiktige konserninterne lån renteberegnes på markedsmessige vilkår. Ytterligere informasjon om konserninterne
Fjord Line AS har inngått flere avtaler om lånefinansiering av konsernets skip. De skipseiende
lån/mellomværende fremgår av note 11.
datterselskapene Fjord Skibsholding I, Fjord Skibsholding II, Fjord Skibsholding III og Fjord Skibsholding IV
har på sin side stillet pantesikkerhet for Fjord Line AS sine forpliktelser i forbindelse med låneavtalene.
Fjord Line AS har i 2018 kostnadsført en konsernintern garantikostnad på TNOK 24.425 (TNOK 22.592 i 2017)
Som en kompensasjon for dette har de skipseiende datterselskapene mottatt garantiprovisjon på markedsmessige vilkår.
Fjord Line AS har inngått flere avtaler om lånefinansiering av konsernets skip. De skipseiende
datterselskapene Fjord Skibsholding I, Fjord Skibsholding II, Fjord Skibsholding III og Fjord Skibsholding IV
har på sin side stillet pantesikkerhet for Fjord Line AS sine forpliktelser i forbindelse med låneavtalene.
Som en kompensasjon for dette har de skipseiende datterselskapene mottatt garantiprovisjon på markedsmessige vilkår.

Note 19 NOx-tilskudd - morselskap
Skipet "MS Stavangerfjord" ble levert i juli 2013, og skipet MS Bergensfjord ble levert i januar 2014.
Som følge av at skipene er gassdrevet (LNG), med tilhørende lavt utslipp, fikk Fjord Line AS tilsagn om tilskudd fra NOx-fondet.
Note
19 NOx-tilskudd
- morselskap
Note
19⁄⁄NOs-tilskudd
– morselskap
Pr 31.12.2014 var det til sammen utbetalt tilskudd til Fjord Line AS på MNOK 147,2 knyttet til disse tiltakene.
Som en forutsetning for tilskuddet, var Fjord Line pliktig å benytte "MS Stavangerfjord" og "MS Bergensfjord" i NOx-pliktig farvann i minimum
Skipet "MS Stavangerfjord" ble levert i juli 2013, og skipet MS Bergensfjord ble levert i januar 2014.
2 år fra leveringstidpsunktet.
Som følge av at skipene er gassdrevet (LNG), med tilhørende lavt utslipp, fikk Fjord Line AS tilsagn om tilskudd fra NOx-fondet.
Pr 31.12.2014 var det til sammen utbetalt tilskudd til Fjord Line AS på MNOK 147,2 knyttet til disse tiltakene.
I 2018 mottok Fjord Line AS 0 MNOK i NOx-tilskudd (8 MNOK i 2017).
Som en forutsetning for tilskuddet, var Fjord Line pliktig å benytte "MS Stavangerfjord" og "MS Bergensfjord" i NOx-pliktig farvann i minimum
I 2018-regnskapet ble MNOK 5,2 av tilskuddene inntektsført (5,5 MNOK i 2017).
2 år fra leveringstidpsunktet.
Beløpet er klassifisert som andre driftsinntekter i resultatregnskapet.
For 2017 og 2018 periodiseres tilskuddene i takt med avskrivningsprofilen på de driftsmidlene tilskuddene er knyttet til.
I 2018 mottok Fjord Line AS 0 MNOK i NOx-tilskudd (8 MNOK i 2017).
I 2018-regnskapet ble MNOK 5,2 av tilskuddene inntektsført (5,5 MNOK i 2017).
Nedenfor fremkommer oversikt over regnskapsmessige verdier (tall i TNOK)
Beløpet er klassifisert som andre driftsinntekter i resultatregnskapet.
For 2017 og 2018 periodiseres tilskuddene i takt med avskrivningsprofilen på de driftsmidlene tilskuddene er knyttet til.
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2016
166 809 A
Mottatt tilskudd 2017
0B
Nedenfor fremkommer oversikt over regnskapsmessige verdier (tall i TNOK)
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2017
166 809 C (A + B)
Inntektsført tilskudd 2017
-5 469 D
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2016
166 809 A
Akkumumlert inntektsført tilskudd 31.12.2017
-68 510 E
Mottatt tilskudd 2017
0B
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2017
98 298 F (C + E)
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2017
166 809 C (A + B)
Mottatt tilskudd 2018
0G
Inntektsført tilskudd 2017
-5 469 D
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2018
166 809 H (C + G)
Akkumumlert inntektsført tilskudd 31.12.2017
-68 510 E
Inntektsført tilskudd 2018
-5 469 I
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2017
98 298 F (C + E)
Akkumumlert inntektsført tilskudd 31.12.2018
-73 979 J
Mottatt tilskudd 2018
0G
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2018
92 829 K (H + J)
Samlet mottatt tilskudd 31.12.2018
166 809 H (C + G)
Inntektsført tilskudd 2018
-5 469 I
Akkumumlert inntektsført tilskudd 31.12.2018
-73 979 J
Mottatt tilskudd, ikke resultatført 31.12.2018
92 829 K (H + J)
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Langesund–Hirtshals
MS Stavangerfjord / MS Bergensfjord

Sandefjord–Strømstad
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SANDEFJORD | STRØMSTAD 2t30min
BERGEN | STAVANGER 5t30min
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