ÅRSBERETNING 2020
Virksomheten
Norled-konsernet, hvor Norled AS er morselskap, er et av landets største privateide rederi for transport av
passasjerer. Hovedkontoret er i Stavanger. Norled AS har flere datterselskaper som inngår i konsernet.
Norled eies av det kanadiske investeringsfondet CBRE Caledon Capital Management og fond og
investorerer administrert av Capman Infra.
Konsernets aktivitet er lokalisert i Troms, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Oslo og Viken.
Aktiviteten i konsernet er drift av ferjer og hurtigbåter med tilhørende cateringtilbud. I tillegg har selskapet
aktivitet innenfor reiseliv ved utleie av fartøy og tilrettelegging av pakketurer.
Aktiviteten i Agder driftes gjennom det heleide datterselskapet Flekkefjord Dampskipsselskap AS.
Lysefjord AS eier en hurtiggående kombinasjonsbåt som går på kontrakt for morselskapet.
Den landbaserte administrasjonen er ansatt i Norled Drift AS, der formålet er organisering og ledelse av
de sjøansatte og driften i Norled AS.
Konsernet transporterte og betjente i 2020 om lag 13,5 millioner passasjerer og 5,6 millioner
personbilenheter. Dette er en viktig del av infrastrukturen i store deler av Norge.
Norleds visjon er å gi et betydelig bidrag til utviklingen av ferje- og hurtigbåt næringen, gjennom å
fokusere på innovasjon og miljøvennlige løsninger. Vår evne og vilje til å stimulere til denne utviklingen vil
fortsatt posisjonere Norled som en ledende og lønnsom aktør i den norske ferje- og hurtigbåt industrien.

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

Resultat, kontantstrøm, balanse og likviditet
Omsetningen i Norled-konsernet var i 2020 på 2.022 MNOK mot 2.330 MNOK i 2019. Årsresultatet var på
109 MNOK i 2020 mot 149 MNOK i 2019.
Resultatet fra driften (EBITDA) var i 2020 på 487 MNOK mot 471 MNOK i 2019.
Konsernet har 3.222 MNOK i langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner pr. 31.12.2020 mot 2.817 MNOK pr.
31.12.2019. De samlede investeringene i konsernet var 727 MNOK i 2020 mot 1.110 MNOK i 2019.
Investeringene er hovedsakelig knyttet til nybyggingsprogrammet av nye fartøy, i tillegg til ombygging av
fartøy til elektrisk framdrift og infrastruktur på land til kontrakter med oppstart i 2020 og 2021.
Selv om selskapet har hatt et tilfredsstillende resultat i 2020, har selskapet blitt påvirket av den pågående
Covid-19 pandemien.

Dette gjelder noen få enkeltkontrakter hvor selskapet har risikoen knyttet til trafikkinntekter og der det er
betydelig innslag av turisme. Pandemien har i tillegg påvirket nybyggingsprogrammet, som har blitt
forsinket i forhold til opprinnelig plan.
Pandemien har også gjort at selskapet, i samråd med oppdragsgiver, har redusert rutetilbudet på
enkeltkontrakter. Cateringtilbudet har også vært redusert i perioder og på enkelte strekninger for å bidra til
å redusere smittespredningen av Covid-19.
Redusert aktivitet har ført til permittering av ansatte i perioder.
Den viktigste driveren for resultatene i Norled er kontraktsporteføljen i selskapet. Stabil og sikker drift med
god regularitet og få uforutsette hendelser er også viktig for lønnsomheten.
Norled har i 2020, til tross for Covid-19 pandemien, videreført den stabile driften med relativt få uforutsette
hendelser. Lav oljepris på kontrakter med etterskuddsvis regulering har også hatt en positiv effekt på
inneværende års resultat.

Finansiell risiko
Markedsrisiko
-Valutarisiko:
Konsernet har ingen vesentlige løpende transaksjoner i utenlandsk valuta. I forbindelse med inngåelse av
byggekontrakter med utenlandske verft for nybygg av fartøy gjøres det konkrete vurderinger av
sikringsbehov. Hele det eksisterende byggeprogrammet i utenlandsk valuta er sikret ved hjelp av
sikringsinstrumenter mot bank.
-Prisrisiko:
Aksjene og andelene i balansen er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til kostpris. Risiko er
begrenset til kostpris. Kostpris er testet for nedskriving uten at det er avdekket grunnlag for nedskrivning
pr. 31.12.2020.
- Renterisiko:
Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån og bankinnskudd. Lån med flytende rente medfører en
renterisiko for selskapets kontantstrøm som delvis reduseres av den motsatte effekten av
kontantekvivalenter med flytende rente. Fastrentelån reduserer renterisiko for selskapets kontantstrøm.
Konsernet vurderer løpende bruk av fastrentelån.
Kontraktene som selskapet har med oppdragsgiver tar i stor grad hensyn til svingningene i rentemarkedet
gjennom reguleringen av kontrakts inntektene.
Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav.
Omsetningen er i all hovedsak relatert til offentlige kunder.
Likviditetsrisiko
Konsernet vurderer likviditeten i selskapet som god. Konsernet hadde pr 31.12.2020 en
kontantbeholdning på 411 MNOK. Tilsvarende tall pr 31.12.2019 var på 281 MNOK. Endringen skyldes
hovedsakelig det betydelige byggeprogrammet, inklusiv takten i opptrekk på lånefasilitetene samt normale
svingninger i arbeidskapitalen. Selskapet har tilgjengelige trekkmuligheter under eksisterende lånefasilitet.

Prisrisiko drivstoff
Utviklingen i drivstoffpris har betydning for selskapets resultater i 2020 og utviklingen fremover.
Kontraktene selskapet har med oppdragsgiver tar i stor grad hensyn til svingningene i drivstoffpris
gjennom reguleringen av kontraktsinntektene. Som følge av bedre reguleringer av kontraktsinntektene er
risikoen knyttet til drivstoffpris avtagende. Selskapet arbeider aktivt for å bedre rammevilkårene knyttet til
regulering av alternative energiformer.

Arbeidsmiljø
Norled-konsernet hadde ved årsskiftet 862 fast ansatte, hvorav 145 er kvinner og 697 er menn.
Kvinneandelen utgjør 16,8 %. Av fast ansatte er 758 ansatt i Norled AS, hvorav 104 kvinner og 654 er
menn. Kvinneandelen blant den sjøgående besetningen i konsernet er på 13,4%.
Styret har totalt åtte medlemmer, derav tre kvinner og fem menn. Av de aksjonærvalgte
styremedlemmene er tre kvinner og to menn. Det er fem personer i ledelsen, derav to kvinner og tre
menn.
Det er gjort spesielle tilpasninger for å legge til rette for at man kan fortsette i tjeneste både under
svangerskap og som småbarnsforeldre. Norled legger også til rette for deltidsstillinger dersom det er
behov for det. Dette gjelder også for eldre arbeidstakere som ønsker redusert arbeidstid.
Norled er opptatt av rekrutteringen til næringen. Selskapet driver derfor omfattende opplæring, og hadde
20 lærlinger i 2020.
Totalt sykefravær i konsernet var i 2020 6,7% mot 5,5% året før. Norled er en IA-bedrift. Selskapet har
fokus på sykefravær med vekt på langtidsfravær, og har gjennom helsekampanjer og støtte til
treningsaktiviteter bidratt til å øke fokus på fysisk aktivitet.
For å sikre ansattes rett til medbestemmelse og informasjon er det nedsatt flere utvalg der ansattes
representanter kan treffe ledelsen, f.eks. arbeidsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og IA gruppen. Det
avholdes jevnlige møter, og det er god kontakt mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

Likestilling
Norled- konsernet tilstreber full likestilling. Det er innarbeidet rutiner som sikrer at det ikke oppstår
kjønnsmessig eller annen forskjellsbehandling i saker som lønn, avansement og rekruttering.

Diskriminering
Det er etablert prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold, for konflikthåndtering og for varsling av
mobbing og trakassering. Retningslinjene er tilgjengelige i personalhåndboken. Alle arbeidstakere i
konsernet har like lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, nasjonalitet og etnisk opprinnelse.
Konsernet har også etablert etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte.

Sikkerhet og regularitet
Norled har stort fokus på sikkerhet, både for egne ansatte og de reisende. Norled fokuserer også på
sikkerheten til samarbeidspartnere i de prosjektene vi gjennomfører, herunder det omfattende
nybyggingsprogrammet.

igangsatt en større omlegging i Norled, herunder tilrettelegging for kontaktløs betaling. Innføringen av full
AutoPass- løsning på ferje ble også fremskyndet på flere ferjestrekninger enn det som opprinnelig var
planlagt. Det ble også innført andre omfattende tiltak for å redusere smittespredningen om bord, hvor man
i perioder har hatt stengte kiosker.
Tiltakene fikk også noen konsekvenser for ruteproduksjonen, og vi gjennomførte tiltak i samarbeid med
våre oppdragsgivere. Til tross for usikkerhet ved inngangen til pandemien har rutetilbudet sett under ett
blitt opprettholdt på en tilfredsstillende måte.
Nybyggingsprogrammet har blitt påvirket av pandemien, og medført forsinkelser. Det har likevel vært en
konstruktiv og god dialog med våre oppdragsgivere i denne ekstraordinære perioden. Norled har til tross
for utfordringene med forsinkede nybygg, klart å opprettholde rutetilbudet på de ulike kontraktene ved bruk
av overgangsfartøy og reservefartøy.
I 2020 startet Norled opp fem nye anbudskontrakter.
I Vestland videreførte man driften av sambandet Fjellbergruten, mens man startet opp drift av
sambandene Hjellestad- Klokkarvik- Lerøy- Bjelkarøy. Denne kontrakten drives av et nybygg med
elektrisk fremdrift samt et fartøy som er blitt bygget om til elektrisk framdrift. I tillegg overtok Norled ved
inngangen til 2020 driften av sambandene Manheller- Fodnes og Vangsnes- Hella Dragsvik, en kontrakt
som skal opereres med 5 nybygg.
Norled har også videreført driften av turistruten i Hardanger på ny kontrakt.
I Møre og Romsdal startet Norled opp en ny kontrakt bestående av sambandene Volda- Folkestad og
Solavågen- Festøya. Denne kontrakten driftes av to nye fartøy og to fartøy fra den eksisterende flåten.
Alle fartøyene på kontrakten skal opereres med elektrisk fremdrift.
I Troms startet Norled opp en hurtigbåtkontrakt med utgangspunkt i Tromsø. Denne kontrakten driftes av
tre nye hurtigbåter.
Oppstarten av har disse kontraktene gått bra takket være god planlegging og dedikerte medarbeidere,
selv med utfordringene som Covid- 19 pandemien har påført oss.
I 2020 deltok Norled i flere anbudskonkurranser. Det har vært noe utsettelser av anbudsprosesser, blant
annet som følge av Covid-19.
Selskapet er midt i et omfattende nybyggingsprogram. Norled AS tok i 2020 levering av til sammen 4
ferger og 1 hurtigbåt. Selskapet har videre tatt levering av ytterliggere en ferje ved inngangen til 2021.
For pågående og nye kontrakter består dagens byggeprogram av til sammen 8 nye ferger med forventet
levering i 2021 og 2022. Byggingen skjer ved ulike verft både i Norge og internasjonalt.
Det pågår også flere større prosjekter knyttet til infrastruktur for ferjedriften på land.
Norled har ved inngangen til 2021 startet fire nye kontrakter.
Dette gjelder drift av ferjesambandet ut fra Finnøy i Rogaland, en kontrakt som er videreføring av
eksisterende drift. Videre startet Norled 1. januar 2021 opp en nyvinning i ryfylkebassenget; en ny
ferjekontrakt med et omfattende rutenett som tidligere delvis kun har vært betjent av hurtigbåt.
I Møre og Romsdal startet man opp en ny kontrakt som består av ferjesambandet Volda- Lauvstad.
Kontrakten vil fra 2022 også inkludere sambandet Larsnes- Åram- Voksa- Kvamsøya og ÅrvikaKoparnes. Disse ferjesambandene er videreføring av drift Norled også har hatt tidligere, men på nye
kontrakter.

I Troms viderefører vi også driften av Lyngenkontrakten, men på ny kontrakt.
Norled forbereder seg også på nye kontrakter med oppstart senere i 2021; ferjekontrakten på Hjelmeland
hvor et av to fartøy skal gå på hydrogen. Hydrogenprosjektet er et resultat av en dialogbasert
anbudskonkurranse som Norled vant, og utviklingen skjer i tett dialog med leverandører og ansvarlige
myndigheter.
Norled vil ha fokus på en sunn inntjening på hvert enkelt anbudene. Selskapet mener det er avgjørende
for investeringskapasiteten i næringen, spesielt sett i lys av teknologiutviklingen, at kontraktene man
inngår har tilstrekkelig avkastning på kapitalen.
I tillegg til anbudskontrakter på ferje- og hurtigbåt har selskapet aktivitet innenfor catering og turisme.
Selskapet vurderer fortløpende de strategiske mulighetene som ligger innfor disse segmentene.
Styret i Norled er opptatt av rammevilkårene innenfor ferje- og hurtigbåtbransjen i Norge. De siste årenes
endringer i krav til materiell som følge av skifte i teknologi medfører et betydelig investeringsbehov. Norled
vil jobbe for mer balanserte rammevilkår i de ulike anbudskontraktene. Selskapet vil også, sammen med
kollegarederier og bransjeorganisasjon, jobbe aktivt for større forutsigbarhet blant annet med tanke på
infrastrukturen på land som følge av mer innslag av elektrisk framdriftsteknologi.

Resultatdisponering
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet (MNOK) i Norled AS:
Tilleggsutbytte
Overført til annen egenkapital
Sum

70,0
42,1
112,1

Styret takker alle ansatte for en usedvanlig god innsats gjennom et tøft og krevende år.
Stavanger, 24. mars 2021
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