
Den hurtiggående katamaranen HSC Fjord Cat (1998) betjener ruten Kristiansand – Hirtshals 

i sommersesongen. Skipet tilbyr den hurtigste fergeforbindelse mellom Norge og Danmark 

med en overfartstid på kun 2 timer og 15 minutter. Etter tre år med solid vekst på ruten mellom 

Kristiansand og Hirtshals, investerer Fjord Line i en ny katamaran som gir høyere kapasitet, 
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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, Strömstad 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 

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) 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 tax-free shopping 

ytterligere oppgradert og utvidet og MS Oslofjord har i dag en av verdens største tax-free 

butikker på dagferjer. 

 



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 når det 

står klart til sommersesongen 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.  

 

Driften i 2018 

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 (1200 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 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 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 frakt enheter 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.  

 

ÅRSREGNSKAPET 

 

Regnskapsprinsipp 

 

Fjord Line AS er et norsk aksjeselskap og morselskapets regnskap presenteres i samsvar 

med NGAAP. Konsernet presenteres i samsvar med forenklet IFRS (International Financial 

Reporting Standards).  

 

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. 

  

 Kontantstrøm 

 

Konsernets likvide beholdning er redusert med MNOK 64,7 i 2018 mot en økning av likvide 

midler med MNOK 27,9 i 2017. 

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.    

 

 

Eierforhold 

Konsernets største aksjonærer per 31. desember 2018 var: 

 

Ferd AS 44,6% 
Kontrari AS 34,8 % 
Kontrazi AS 17,4 % 

 

Finansiell risiko 

 

Valuta- 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. 

 

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 

 

Covenantskrav til lån 

Konsernet hadde per 31. desember 2018 finansielle lånecovenants knyttet til EBITDA, 

likviditet, samt bokført- og 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.  

 

 



Markedsrisiko 

Markedsrisikoen for selskapet vurderes som begrenset, da målgruppen utgjør et stort antall 

og en variert type kunder. Konsernets hovedmålsetning er å sikre lønnsomhet og 

opprettholde kostnadseffektiv drift . Fjord Line arbeider målrettet for å bedre lønnsomheten 

og har sterkt fokus på å oppnå konkurransedyktige rammevilkår.  

 

Fremtidsutsikter 
 

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.  

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. 

 

Fortsatt drift 
 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt 

til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for 2018.  

 

Likestilling 

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 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. 

 
Ansatte og HMS 
 

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 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. 

 

Fjord Line Academy 

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

systematisk planlegging 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.  
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Regnskapsprinsipper - Fjord Line 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, felleskontrollert 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, økonomisk 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 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 realisasjonsverdi. 
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 gj



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 kredittap 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 
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) (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.   

 (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 regnskapsmessige 
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.  
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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.  

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

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



Kortsiktige plasseringer 
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. 

Sikring 
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. 

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. 

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. 

Tilskudd 
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.

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.

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




























