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O∙N SUNDE

Hovedtall – konsern
2021

2020

2021 *

NOK mill.

NOK mill.

EUR mill.

Driftsinntekter

8 834

6 627

884

EBITDA

1 195

435

120

290

-440

29

Resultat før skatt

62

-1 114

6

Årsresultat

-4

-863

0

13 209

12 941

1 322

Egenkapital

1 108

948

111

Netto rentebærende gjeld

7 133

8 018

714

Tilgjengelig likviditet**

1 929

1 635

193

Antall årsverk

2 243

2 437

Tall i NOK mill.

Driftsresultat (EBIT)

Sum eiendeler

* Beløp omregnet til EUR, valutakurs pr 31.12.2021
** Inklusive ubenyttede trekkrettigheter og likvide omløpsaksjer
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1 195

13 209

NOK mill.

NOK mill.

EBITDA

Sum eiendeler

Driftsinntekter*
Tall i NOK mill.

11 683

12 197

12 635

13 472

10 655

10 062
8 834
6 627

'14

'15

'16

'17

'18

* Omsetningstallene før 2018 inkluderer omsetningen i Gresvig
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Investeringer

Øvrig virksomhet
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Investeringer

Color Group
Color Group AS er morselskap til Color Line AS som forestår den operative virksomheten.
Color Group er heleid av O.N. Sunde AS. Color Line er Norges største og blant Europas
ledende selskap innen europeisk nærskipsfart.
Selskapet er i dag det eneste rederiet i den
internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra
Norge med alle skip registrert i norsk skipsregister og
med norsk hovedkontor. Color Lines flåte på syv skip
har en tydelig differensieringsstrategi. På linjen
mellom Oslo og Kiel i Tyskland opererer rederiet to
skip som tilbyr kvalitetscruise og transport, samt ro-ro
skipet M/S Color Carrier. På linjene Kristiansand og
Larvik i Norge til Hirtshals i Danmark, samt linjen
Sandefjord til Strømstad i Sverige, tilbys handel og
effektiv transport.

selskapet. Samfunnet ble midlertidig gjenåpnet
høsten 2021, og underliggende etterspørsel var på
linje med siste normalår 2019 i denne perioden.
Klima og miljø
Klima- og miljøengasjementet preger selskapets
strategier, og vil forsterkes de nærmeste årene.
Selskapet legger til grunn myndighetenes og det
internasjonale samfunnets arbeid for å redusere
klimagassutslipp, og har tilsluttet seg visjonen til
Norges Rederiforbund om nullutslipp i 2050, forutsatt
at teknologiutvikling og -tilgjengelighet tillater dette.

2021 var nok et krevende år for Color Line, primært
grunnet store operasjonelle utfordringer og
begrensninger som følge av myndighetspålagte
restriksjoner i covid-19-pandemien. I et normalår
(2019) utgjør årlig omsetning vel NOK 5,3 milliarder, i
underkant av fire millioner passasjerer og en
godsmengde på rundt 180 000 fraktenheter (TEUekvivalenter). I unntaksåret 2021 var omsetningen
NOK 2,6 milliarder og selskapet sysselsatte i
underkant av 1 500 årsverk, mot 2 460 i siste
normalår 2019. Color Line fraktet 1 143 480 millioner
passasjerer og 180 850 fraktenheter i 2021.

Color Line har vært pioner innenfor klima- og
miljøteknologi, og var først ute med scrubbere for
rensing av SOx og landstrøm for reduksjon av CO2 og
NOx. Landstrøm er installert i alle norske havner som
Color Line trafikkerer, i tillegg til Kiel havn i Tyskland.
Selskapets nyeste skip, M/S Color Hybrid, ble lansert i
2019 på linjen Sandefjord–Strømstad. Skipet er
verdens største plug-in hybrid skip og går på
batteridrift deler av strekningen.
Framtidsutsikter
I forkant av at covid-19 pandemien førte til
omfattende tiltak våren 2020, forventet Color Group
et bedre resultat enn året før, men har frem til våren
2022 vært sterkt preget av restriksjonene
operasjonelt og finansielt. Perioden etter
gjenåpningen våren 2022 har vist at selskapet raskt
har vunnet tilbake markedsandeler i et normalisert
marked med redusert kostnadsbase.

Frakt av gods med skip utgjør en viktig
samfunnsfunksjon, og yrkessjåfører som benytter
fraktskip har over hele verden vært unntatt fra reiserestriksjoner og strenge karanteneregler i 2021 som i
2020. Color Line har følgelig prioritert cargoområdet
og denne forretningsdelen har periodevis i
pandemien vært eneste kommersielle virksomhet i
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Investeringer

29%

68%

Andel av
total omsetning

Andel av
total balanse

2021

2020

2 614 079

2 583 069

211 396

-46 991

Driftsresultat (EBIT)

-385 752

-708 188

Resultat før skatt (EBT)

-590 742

-1 197 892

Sum eiendeler

9 513 558

10 039 118

Egenkapital

1 373 008

1 544 693

Netto rentebærende gjeld

5 371 088

5 735 045

1 425

1 597

Beløp i NOK 1 000

Driftsinntekter
EBITDA

Antall årsverk
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Investeringer

ONS Ship Finance
Deler av konsernets skipsinvesteringer er organisert i egne skipseiende selskaper, og er
samlet i delkonsernet ONS Ship Finance AS.

Sun Enabler er et IMR Subsea skip bygget i 2009 og
ble kjøpt av ONS Ship Finance i 2017. Skipet er på
kontrakt med Østensjø Rederi og er i forbindelse med
dette engasjementet omdøpt til Edda Sun. Kontrakten
med Østensjø løper til mars 2023 og er uten opsjoner.
Det er for tiden økende interesse for denne typen
skip og selskapet er positive til utsiktene for skipet.

ONS Ship Finance har ved utgangen av 2021 to skip i
porteføljen.
Superspeed 2 er en kombinert bil og passasjer ferge
som trafikkerer strekningen Larvik-Hirtshals. Skipet
har vært en del av ONS Ship Finance porteføljen siden
skipet ble levert i 2012 og er leid ut til søsterselskapet
Color Line Transport på avtaler frem til 2030.
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Investeringer

1%

8%

Andel av
total omsetning

Andel av
total balanse

2021

2020

Driftsinntekter

103 878

110 152

EBITDA

103 133

109 246

Driftsresultat (EBIT)

56 477

62 590

Resultat før skatt (EBT)

34 418

38 155

1 053 676

1 092 882

Egenkapital

283 224

286 025

Netto rentebærende gjeld

422 328

493 534

Beløp i NOK 1 000

Sum eiendeler

Antall årsverk

-
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Investeringer

Sunpor Kunststoff
Sunpor Kunststoff GmbH er en petrokjemisk bedrift som produserer plastråstoffet
Ekspanderbar Polystyren (EPS) ved to produksjonsanlegg i St. Pölten, Østerrike. Selskapet
ble etablert i 1988 og er blant Europas ledende produsenter med en årlig
produksjonskapasitet på 230 000 tonn. Selskapets viktigste markeder er innen EU.
Resultat 2021
Sunpor Kunststoff omsatte i 2021 for NOK 4 336
millioner (NOK 2 364 millioner) og bidro med brutto
driftsresultat (EBITDA) på NOK 550 millioner (NOK
203 millioner). Resultat før skatt var NOK 441
millioner (NOK 77 millioner). Virksomheten
sysselsatte 191 årsverk i 2021. Det er god aktivitet
innen byggesektoren i Europa og følgelig høy
etterspørsel etter isolasjonsprodukter. Dette gjelder
både for nybygg og også for renovering av eldre bygg.
Selskapet hadde gjennom hele året god kapasitetsutnyttelse.

260 000 tonn i løpet av 2022. Sluttprodukter basert
på EPS råmateriale er i hovedsak resirkulerbart
materiale. Det arbeides på bred front i industrien for
å etablere lønnsomhet ved resirkulering. I enkelte
markeder utgjør produkter basert på resirkulert
materiale ca. 10% av selskapets omsetning.
Fremtidsutsikter
Det forventes god etterspørsel og et godt resultat for
2022.
EU har satt konkrete og offensive målsetninger og
regler for reduksjon av CO2 utslipp. Energiforbruk til
oppvarming av bygninger representerer en vesentlig
del av utslippene. Effektiv isolasjon er en viktig faktor
for å redusere behovet for energi, og for å oppnå de
politiske målsettingene og å etterleve vedtatte
regelverk. Gode og omfattende offentlige
finansieringsløsninger i kombinasjon med null- utslipp
målsetting vil ventelig påvirke etterspørselen etter
selskapets produkter positivt både på kort og lang
sikt.

Covid-19 pandemien har til tross for inngripende
tiltak i hele Mellom-Europa gjennom store deler av
2021 ikke medført vesentlige negative effekter for
selskapet.

Produkter og teknologisk plattform
Selskapets produkter er i forskjellige kvaliteter og
størrelser, med forskjellige egenskaper, som benyttes
til ulike formål. Merkevaren LAMBDAPOR® er
egenutviklet og har oppnådd god aksept i markedet.
Produktet kjennetegnes ved svært effektive
isoleringsegenskaper. Selskapets totale
produksjonskapasitet skal økes med ca. 13% til

Den pågående krigen i Ukraina vil kunne få negativ
innvirkning på produksjonen samt etterspørselen
etter selskapets produkter.
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Investeringer

49%

12%

Andel av
total omsetning

Andel av
total balanse

2021

2020

4 335 957

2 363 642

EBITDA

549 528

202 650

Driftsresultat (EBIT)

455 519

99 442

Resultat før skatt (EBT)

441 285

77 130

1 608 691

1 272 288

Egenkapital

432 338

423 795

Netto rentebærende gjeld

152 957

502 641

191

186

Beløp i NOK 1 000

Driftsinntekter

Sum eiendeler

Antall årsverk
Tallene er vist som selskapets bidrag til resultat i O.N. Sunde-konsernet.
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Investeringer

Voice
Voice Norge AS (Voice) utgjør O.N. Sunde- konsernets tekstilvirksomhet gjennom kjedene
Match, VIC og Boys of Europe.
Selskapet utvikler egne kolleksjoner og merkevarer
tilpasset kjedekonseptene, blant annet Henry
Choice, Mr. Capuchin, Blu og Jean Paul. Jean Paul
er et av Norges største merkevarer innen
tekstilbransjen målt i sisteleddsomsetning. I tillegg
distribueres veletablerte eksterne merkevarer.
Selskapet sysselsetter 618 årsverk.

har veksten i bransjen vært beskjeden de siste
årene som følge av prisnedgang og økende
konkurranse fra andre salgskanaler, blant annet fra
utenlandsk netthandel. Bransjen har også vært
hardt rammet av pandemien i 2020 og første halvår
2021. Etter gjenåpningen i mai 2021 og gjennom
andre halvår, har derimot etterspørselen i
markedet vært god.

I 2021 drev selskapet en landsdekkende butikkportefølje på totalt 243 butikker under kjedekonseptene Match, VIC og Boys of Europe. Av disse
er 198 egeneide og 45 franchisedrevet. Høsten
2021 ble samtlige franchisetakere konvertert til
forhandlere. Dette innebærer at de trer ut av Voice
sine kjedekonsepter, men vil fortsette å distribuere
Voice sine merkevarer under selvstendig konsept.
Endringen trer i kraft 1. halvår 2022.

Resultatutvikling 2021
Voice oppnådde i 2021 driftsinntekter på NOK
1 824 millioner (NOK 1 645 millioner i 2020) med et
driftsresultat (EBITDA) på NOK 493 millioner (NOK
334 millioner i 2020). Selskapet har siden 2020
iverksatt en rekke tiltak for å kunne navigere
gjennom pandemien. Disse tiltakene har gitt god
effekt inn i 2021 og bidratt til det gode resultatet
inneværende år.

Kjedenes samlede omsetning (egeneide og
franchise) for 2021 var NOK 2 205 millioner, dette
representerer en markedsandel i overkant av 6,6%
(6,6% i 2020) av totalmarkedet. Markedsandel
blant de 25 største kleskjedene utgjør 10,4%
(10,1% i 2020). (Kilde: Kvarud analyse – kleskjedene
2021). Totalt økte omsetningen i selskapets kjeder
med ca. 11 % i 2021.

Fremtidsutsikter
Tekstilmarkedet i Norge opplever god etterspørsel,
men også tøff konkurranse. Dette forventes å
vedvare inn i 2022. Den pågående digitaliseringen
av bransjen og samfunnet for øvrig, endrer
etablerte rammebetingelser for handel. Videre har
covid-19 pandemien og krigen i Ukraina påvirket
global handel og forsyningskjeder. Selskapet har
etablert flere tiltak for å møte utfordringene innen
global logistikk og man er med det godt rustet og
posisjonert for videre lønnsom vekst inn i 2022.

Markedsforhold
Tekstil er den største bransjen innen
detaljhandelen i Norge etter dagligvare. Imidlertid
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Investeringer

21%

13%

Andel av
total omsetning

Andel av
total balanse

2021

2020

1 824 430

1 645 324

EBITDA

492 532

334 090

Driftsresultat (EBIT)

257 496

97 140

Resultat før skatt (EBT)

228 156

56 923

1 771 474

1 698 863

Egenkapital

179 220

349 739

Netto rentebærende gjeld

-86 693

115 796

618

645

Beløp i NOK 1 000

Driftsinntekter

Sum eiendeler

Antall årsverk
*Selskapet har implementert IFRS 16 i 2019
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Investeringer

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet omfatter finansielle investeringer, utvikling og drift av
forretningseiendommer, utleie av fly samt tilknyttet og avviklet virksomhet i perioden
frem til avleggelse av årsregnskap.
Tilknyttet virksomhet
Sport Holding AS er et joint venture mellom Gjelsten
Holding AS og O.N. Sunde AS. Konsernet driver
egeneid og forhandlereid virksomhet under navn som
Intersport, Sport 1, Anton Sport og Löplabbet.

Konsernet har, sammen med Fabritius AS, inngått en
avtale om å bygge et nytt sentrallager og
hovedkontor til Sport Holding AS på Gardermoen.
Bygget vil være i overkant av 35 000 kvm og vil
erstatte flere av konsernets nåværende lager- og
kontorlokasjoner. Bygget forventes ferdigstilt 2.
halvår 2023.

Omstrukturering og tilpasning til myndighetspålagte
tiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien har vært
operasjonelt krevende for konsernet. Allikevel har
man gjennom året opplevd god etterspørsel etter
selskapets produkter og samlet har selskapet levert
gode resultater. O.N. Sundes andel av resultatet i
Sport Holding AS ble NOK 110 millioner for 2021, og
er bokført under annen finansinntekt.

Finansielle investeringer
I segmentet Finansielle investeringer inngår
aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper. Ved
utløpet av 2021 var porteføljens markedsverdi på
NOK 145 millioner (NOK 111 millioner for 2020).

Eiendom
Eiendomsinvesteringene omfatter
forretningseiendommer i Ålesunds-regionen og det
sentrale Østlandsområdet. Eiendommene utvikles og
leies ut til konsernselskaper og til eksterne parter.
Total omsetning i 2021 for denne virksomheten ble
NOK 44 millioner (NOK 30 millioner for 2020).
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Årsberetning

Styrets årsberetning for
2021
(tall i parentes = samme periode forrige år, med mindre annet er spesifisert)
Selskapsforhold / Aksjonærforhold
O.N. Sunde Holding AS er et industrielt
investeringsselskap med hovedkontor i Oslo,
Norge. Selskapets aksjekapital per 31.12.2021 er
NOK 83,6 millioner. Alle selskapets aksjer eies
indirekte av Olav Nils Sunde med familie.

Sunpor Kunststoff
Sunpor Kunststoff GmbH er et industriforetak
innen petrokjemi med hovedkontor og to fabrikker
i St. Pölten, Østerrike. Selskapet er Europas tredje
største produsent av plastråstoffet Ekspanderbar
Polystyren (EPS). Samlet har de to fabrikkene en
produksjonskapasitet på 230 000 tonn og
sysselsatte 191 årsverk i 2021. Omsetningen i 2021
ble NOK 4 336 millioner (NOK 2 364 millioner).

Administrerende direktør er Alexander Sunde, Olav
Nils Sunde er arbeidende styreleder i selskapet.
Virksomhetsområder og drift
O.N. Sunde Holding AS er et rent holdingselskap for
datterselskapene i konsernet og har følgende
hovedinvesteringer:

Voice Norge
Voice Holding AS er morselskapet til Voice Norge
AS (Voice). Konsernet er en landsdekkende
varehandels-aktør som utvikler og driver
kjedekonsepter innen mote og tekstil. Konseptene
er representert i detaljistleddet i kjedene Match,
VIC og Boys of Europe. Selskapet utvikler egne
kolleksjoner og merkevarer tilpasset kjedekonseptene, som blant annet Henry Choice, Mario
Conti, Blu og Jean Paul. I tillegg distribuerer
selskapet veletablerte merkevarer. Selskapet
omsatte for NOK 1 824 millioner i 2021 (NOK 1 645
millioner), sysselsatte 618 årsverk og hadde 243
kjedebutikker (egeneide og franchise) ved utløpet
av 2021.

Color Group/Color Line
Color Line AS er Norges største og blant Europas
ledende selskap innen europeisk nærskipsfart med
operasjon i fire land. Rederiet har en flåte på syv
skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom
syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige.
Selskapet er nå det eneste rederiet i den
internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra
Norge med skip registrert i norsk skipsregister og
med norsk hovedkontor. Driften i selskapet har
som i 2020, vært sterkt preget av nedstenging og
andre tiltak som følge av Covid-19 pandemien.
Omsetningen i 2021 ble NOK 2 614 millioner (NOK
2 583 millioner). Til sammenligning var
omsetningen i 2019 på NOK 5 320 millioner.

Sport Holding
Konsernet eier i overkant av 47% av Sport Holding
AS som er Norges ledende faghandelsaktør innen
sport med over 375 butikker i Norge. Konsernet
driver egeneid og forhandlereid virksomhet under
navn som Intersport, Sport1, Anton Sport og
18
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Löplabbet. I løpet av 2021 har Sport Holding kjøpt
100% av aksjene i Bergans Fritid AS. Bergans
utvikler og distribuerer turutstyr og teknisk sportsbekledning nasjonalt og internasjonalt. De to første
driftsårene til det nye konsernet har vært preget av
omstrukturering og tilpasning til restriksjoner i
forbindelse med Covid-19 pandemien, men det har
også vært god etterspørsel og selskapet har levert
gode resultater. Resultat etter skatt for 2021 ble
NOK 230 millioner (NOK 192 millioner).

som godkjent av EU) og presentasjon og
noteopplysninger er i henhold til norsk
regnskapslov og god regnskapsskikk.
Resultatregnskapet
Driftsmessig har 2021 har vært et blandet år for
konsernet. Covid-19 pandemien har medført at
flere av konsernets virksomhetsområder stadig har
måttet tilpasse seg myndighetspålagte
restriksjoner og spesielt Color Group har vært
hardt rammet. Som en følge av dette har man
måttet permittere ansatte. Samlet har konsernet
sysselsatt 2 243 årsverk i 2021 som er en nedgang
på 194 årsverk fra året før og sammenlignet med
2019, som ikke var preget av Covid-19, er det en
nedgang i årsverk på 1 177. 1 035 av disse er
relatert til Color Group (skyldes hovedsakelig
permitteringer). På den annen side har det vært
god etterspørsel etter tekstil og Voice Norge har
manøvrert godt gjennom året og leverer god
lønnsomhet og vekst. Sunpor har i liten grad blitt
påvirket av pandemien. Dette som følge av høy
etterspørsel etter isolasjonsmateriale blant annet
drevet av insentivert energisparing i MellomEuropa.

ONS Ship Finance
ONS Ship Finance AS er et skipseiende konsern som
investerer i og leier ut skip på langsiktige avtaler.
For tiden eier konsernet to skip. SuperSpeed 2 er
en kombinert bil- og passasjerferge og er utleid til
Color Line Transport AS. Sun Enabler er et IMR
Subsea skip og er utleid til Østensjø Rederi.
Omsetningen for konsernet ble i 2021 NOK 104
millioner (NOK 110 millioner).
Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet innbefatter aksjeinvesteringer,
utvikling og drift av forretningseiendommer samt
utleie av fly. Samlet omsetning for den heleide
øvrige virksomheten ble i 2021 NOK 146 millioner
(NOK 112 millioner).

Omsetningen for 2021 ble NOK 8 834 millioner
(NOK 6 627 millioner). Dette representerer en
oppgang på 33% sammenlignet med 2020.
Omsetningen i Color Group steg med 1%, mens
omsetningen i Voice og Sunpor steg med
henholdsvis 11% og 83%.

Markedsverdien på aksjeinvesteringer i
børsnoterte selskaper per 31.12.2021 var NOK 145
millioner (NOK 111 millioner).
Redegjørelse for årsregnskapet 2021
Morselskapet avlegger sitt årsregnskap i samsvar
med NRS (Norsk Regnskapsstandard) og god
regnskapsskikk. Regnskapet presenteres separat i
årsrapporten.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble NOK
1 195 millioner (NOK 435 millioner) og ordinært
driftsresultat (EBIT) ble NOK 290 millioner (NOK
-440 millioner).

O.N. Sunde-konsernet avlegger sitt årsregnskap i
henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om
forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet,
som i hovedsak innebærer at innregning og måling
følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
ble NOK 1 006 millioner (NOK -16 millioner).
Netto finansposter ble NOK -227 millioner (NOK
-674 millioner). Årsresultatet for videreført
19
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virksomhet viser et underskudd på NOK 4 millioner
mot et underskudd i 2020 på NOK 863 millioner.
Den underliggende driften og resultatene i 2021 for
Voice Norge og Sunpor viser gode resultater, men
overskygges av det krevende året Color Group har
lagt bak seg.

millioner (NOK 948 millioner) inklusiv hybridobligasjonen. Konsernets likviditet inklusive
bevilgede trekkrettigheter og likvide verdipapirer
var ved utgangen av 2021 NOK 2 075 millioner
(NOK 1 635 millioner).
Morselskapets bokførte egenkapital er NOK 4 773
millioner (NOK 4 773 millioner).

Morselskapet viser et driftsresultat (EBITDA) på
NOK -64 tusen (NOK -654 tusen). Årsresultatet er
på NOK -308 tusen (NOK -605 tusen).

Til tross for de krevende markedsforholdene som
en følge av Covid-19 pandemien, vurderer styret
selskapets og konsernets virksomhet og stilling som
tilfredsstillende. Styret mener årsregnskapet gir et
rettvisende bilde av O.N. Sunde Holding AS’
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og
regnskapet er utarbeidet på dette grunnlaget.

Investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i
konsernet utgjorde NOK -281 millioner (NOK -578
millioner).
Finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra konsernets finansieringsaktiviteter utgjorde NOK -311 millioner (NOK 870
millioner). For å styrke selskapets egenkapital og
likviditet i den usikre perioden i forbindelse med
Covid-19, gjennomførte Color Group i mai 2021 en
utvidelse av en evigvarende hybrid-obligasjon på til
sammen NOK 300 millioner. Hybridobligasjonen
klassifiseres regnskapsmessig som egenkapital og
er notert på Euronext Oslo Børs og kan
tilbakebetales i desember 2024. O.N. Sunde AS
bidro med NOK 100 millioner i denne utvidelsen.

Finansiell risiko
Konsernet er gjennom sine aktiviteter eksponert
for ulike former for finansiell risiko, herunder
endringer i valutakurser, renterisiko,
refinansieringsrisiko og prisrisiko på
bunkersprodukter.
Det benyttes finansielle instrumenter for å
avdempe risikoen for svingninger i konsernets
kontantstrøm. Deler av konsernets overskuddslikviditet er plassert i børsnoterte verdipapirer.
Disse vil være utsatt for kurssvingninger og risiko.

Som en hendelse etter balansedagen, ble M/S
Color Fantasy refinansiert i april 2022. Den nye
strukturen er en oppfinansiering fra NOK 660
millioner til NOK 800 millioner og har en
avdragsprofil på ca. 11 år med 5 års løpetid.

Konsernet har løpende forfall i sin låneportefølje. I
august 2022 forfaller et pantelån på NOK 660
millioner som er blitt refinansiert etter
balansedagen, og i september 2022 forfaller et
obligasjonslån på NOK 1 000 millioner. Selskapet
har flere muligheter for å adressere dette forfallet
inklusiv å refinansiere deler av det i bank-/
obligasjonsmarkedet.

Balanse og likviditet
Konsernets totalbalanse per 31.12.2021 var NOK
13 209 millioner (NOK 12 941 millioner). Netto
rentebærende gjeld etter fradrag av bankinnskudd
og likvide aksjer var NOK 7 133 millioner (NOK
7 907 millioner).

Kredittrisiko
Konsernet er utsatt for kredittrisiko og likviditetsrisiko. Historisk sett er de årlige realiserte tapene

Konsernets bokførte egenkapital er NOK 1 108
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beskjedne.

større uhell som medførte alvorlige personskader.
Uavhengig av kjønn praktiserer konsernets
forskjellige virksomhetsområder lik lønn for likt
arbeid. Kvinner og menn skal ha like muligheter til
utvikling og ansettelse i forskjellige stillingskategorier i konsernet. Av konsernets ansatte er
60% kvinner og 40% menn.

Markedsrisiko
Konsernets markedsrisiko er begrenset da
konsernet ikke har dominerende kunder, men
henvender seg til et stort antall kunder i de største
virksomhetsområdene. Konsernet er påvirket av
nasjonale og internasjonale trender og
konjunkturer.

Morselskapet har ingen ansatte og 3 mannlige
styremedlemmer. Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring for styremedlemmene og adm.
direktørs mulige ansvar overfor foretaket.

Forskning og utvikling
Konsernet har aktiviteter og kostnader relatert til
forskning og utvikling knyttet til produktutvikling.
Morselskapet har ingen aktiviteter og kostnader
relatert til forskning og utvikling.

Tvister
European Commission undersøker om et eventuelt
innkjøpssamarbeid som involverer Sunpor
Kunststoff bryter med EU’s konkurransereglement. Styret har imøtekommet alle krav om
informasjon i forbindelse med undersøkelsene.

Bærekraft
Bærekraft er et viktig og økende fokusområde i
konsernet. Det er de enkelte virksomhetsområdene
som utarbeider planer og strategier og iverksetter
tiltak for kontroll og styring. Det er i 2021 ikke
innrapportert hendelser som har medført alvorlige
skader på det ytre miljøet eller miljøforurensing.

Hendelser etter balansedagen og fremtidsutsikter
Covid-19 pandemien har skapt krevende
driftsforhold, spesielt for Color Group som
gjennom store deler av 2021, hadde flere av sine
skip ute av drift. Vinteren 2022 hevet regjeringen
det nasjonale tiltaksnivået og Color Group
gjenopptok driften på alle sine ruter. Color Group
opplever at det kommersielle markedet har
kommet tilbake på et stabilt nivå og det er
forventninger om en god høysesong (juli-august).
Konsernets øvrige virksomheter fortsetter den
gode driften inn i 2022 og med dette forventes det
at konsernet vil levere et vesentlig bedre resultat i
2022 enn for 2021.

Arbeidsmiljø og likestilling
Konsernet sysselsatte 2 243 årsverk i 2021.
Sykefraværet for konsernet var ca. 12,3%. Styret
vurderer arbeidsmiljøet i konsernet som godt og vil
fortsatt ha fokus på miljø og sykefravær. Det er de
enkelte virksomhetsområdene som utformer tiltak
for å sikre tilfredsstillende arbeidsmiljø, samt å
tilstrebe og legge til rette for å tilfredsstille
formålet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Dette gjelder både for de ansatte og ved
nyansettelser. Det er i 2021 ikke innrapportert

Oslo, 17. juni 2022

Olav Nils Sunde

Bjørn Paulsen

Morten Garman

Alexander Sunde

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Administrerende direktør
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Resultatregnskap
Alle tall i hele NOK 1 000

Noter

2021

2020

Driftsinntekter
Salgsinntekter

2

Øvrige inntekter

2

Sum driftsinntekter

8 458 230

6 267 900

376 081

358 935

8 834 311

6 626 835

Driftskostnader
Varekostnad

3

4 629 191

3 420 038

Lønnskostnad

4

1 647 025

1 605 070

Andre driftskostnader

5

1 362 692

1 167 067

7 638 908

6 192 175

1 195 403

434 660

905 787

934 856

Øvrige inntekter

-

109 538

Øvrige kostnader

-

49 072

289 616

-439 730

241 322

82 917

Sum driftskostnader
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)
Ordinære avskrivninger og amortiseringer

12, 13

Driftsresultat (EBIT)
Finansinntekter

15

Finanskostnader

22

-468 769

-757 012

6

-227 447

-674 095

62 169

-1 113 825

65 744

-250 452

-3 575

-863 373

Netto finansposter
Resultat før skatt
Skattekostnad

11

Resultat etter skatt
Oppstilling over totalresultat
Andre inntekter og kostnader
Resultatelementer som senere kan reklassifiseres til resultatet
Omregningsdifferanser valuta
Netto gevinst/tap sikring
Totalresultat

22

-11 279

13 968

40 167

22 561

25 313

-826 844
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Balanse – Eiendeler
Alle tall i hele NOK 1 000

Noter

31.12.2021

31.12.2020

Anleggsmidler
Immaterielle anleggsmidler
Goodwill

562 702

562 702

357 805

376 704

920 507

939 406

Kontormaskiner, transportmidler, inventar

181 431

177 357

Produksjonsutstyr

185 614

241 657

64 019

70 880

1 009 648

1 113 656

1 169 535

1 127 185

5 764 941

6 144 066

8 375 188

8 874 801

17 921

141 698

Andre immaterielle anleggsmidler
Sum immaterielle anleggsmidler

12

Varige driftsmidler

Anlegg under utførelse
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
22

Rett-til-bruk-eiendeler
Skip o.l.
Sum varige driftsmidler

13

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Investeringer i tilknyttede selskaper og andre aksjer

14

657 543

602 295

675 464

743 993

9 971 159

10 558 200

9

802 735

712 977

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer
Andre aksjer og verdipapirer

10

484 667

256 142

6, 17

145 474

111 148

404 341

315 555

17

1 400 687

987 153

3 237 904

2 382 975

13 209 063

12 941 175

Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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Balanse – Egenkapital og gjeld
Alle tall i hele NOK 1 000

Noter

31.12.2021

31.12.2020

Egenkapital
Aksjekapital
Overkurs

18, 19

83 558

83 558

19

987 039

987 039

1 070 597

1 070 597

-651 932

-611 268

-651 932

-611 268

418 665

459 329

689 421

488 310

1 108 086

947 639

Sum innskutt egenkapital
Annen egenkapital

19

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital før ikke-kontrollerende eierint.
Ikke-kontrollerende eierinteresser (IKE)
Sum egenkapital etter IKE
Avsetninger og forpliktelser
Utsatt skatt

11

443 311

544 333

Øvrige avsetninger for forpliktelser

20

36 514

38 442

479 825

582 775

8

4 396 010

4 557 025

Sum avsetninger og forpliktelser
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Obligasjonslån
Langsiktige leieforpliktelser

8

1 674 047

2 647 621

22

955 607

897 825

8

25 865

65 913

7 051 529

8 168 384

Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld til obligasjonseiere og kredittinstitusjoner
Kortsiktige leieforpliktelser

8

2 223 442

1 441 670

22

263 826

265 157

8

239 761

358 874

464 653

278 264

Kassekreditt
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

11

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

21

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 17. juni 2022

157 703

19 811

211 846

157 706

1 008 392

720 895

4 569 623

3 242 377

13 209 063

12 941 175

Olav Nils Sunde

Bjørn Paulsen

Morten Garman

Alexander Sunde

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Administrerende direktør
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Kontantstrømanalyse 1.1 – 31.12
Alle tall i hele NOK 1 000

Noter

2021

2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skatt

62 170

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler, nedskrivninger
Betalt skatt
Ordinære avskrivninger/nedskrivninger

-1 113 825

-27 059

-89

11

-21 234

-44 370

12, 13

905 787

934 856

Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger

-85 021

172

Resultat investering i felleskontroller virksomhet

-110 296

-20 151

Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld

-131 894

-71 623

413 251

298 845

1 005 704

-16 185

12, 13

-443 657

-574 901

13

38 114

94 010

Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Endring i andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

124 575

-97 413

-280 968

-578 304

328 436

1 604 298

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)
Nedbetaling av gammel gjeld

-716 491

-1 153 449

Utstedelse av hybrid-obligasjon

19

201 111

488 310

Endring i lån fra aksjonærer

16

-59 558

48 400

-

-100 000

Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital
Utbytte til hybrid-obligasjonseierne
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året

-64 700

-17 880

-311 202

869 679

413 534

275 190

Kontanter og bankinnskudd per 01.01

17

987 153

711 963

Kontanter og bankinnskudd per 31.12

17

1 400 687

987 153
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Note 1 – Regnskapsprinsipper
O.N. Sunde Holding AS er et aksjeselskap registrert i
Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i
Bryggegata 3, 0250 Oslo, Norge.

Egenkapital- komponenten i slike sammensatte
finansielle instrumenter klassifiseres som en
finansiell forpliktelse.
Endringer i regnskapsprinsipper og noteopplysninger
Det er ingen nye eller endrede standarder og
fortolkninger som har blitt implementert for første
gang i 2021.

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til
regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS
fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2008.
Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling
følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og
presentasjon og noteopplysninger er i henhold til
norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.
Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre 17. juni
2022.

Leieavtaler - IFRS 16
De største leieforpliktelsene er knyttet til leie av
butikklokaler i retail-delen av virksomheten. Selskapet
har også leieavtaler knyttet til terminaler,
oppstillingsområder under cruise og transport samt
avtaler for leie av kjøretøyer og IT-utstyr. IFRS 16 ble
utgitt i januar 2016 og erstatter IAS 17 Leieavtaler,
IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder
en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler incentiver og SIC 27 Vurdering av innholdet i
transaksjoner som har juridisk form som en
leieavtale.

Årsregnskapet for morselskapet, O.N. Sunde Holding
AS, utarbeides etter god norsk regnskapsskikk og
bestemmelsene i regnskapsloven og presenteres
separat i Årsrapporten.
Forenklet IFRS
Endring i regnskapsprinsipp og endring i
sammenligningstall
Årsregnskapet for 2012 var det første årsregnskapet
for konsernet som ble avlagt i henhold til regler om
forenklet IFRS.

•

IAS 10 nr. 12 og 13 fravikes slik at utbytte og
konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser.

•

IAS 16 nr. 43 fravikes slik at den samme vurdering
av avskrivningsenhet (dekomponering) legges til
grunn i selskapsregnskapet som i
konsernregnskapet.

Konsernet som leietaker
IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling,
presentasjon og opplysninger om leieavtaler.
Standarden krever at en leietaker innregner eiendeler
og forpliktelser for de fleste leieavtalene. På
iverksettelsestidspunktet for en leieavtale skal
leietaker innregne en forpliktelse til å pådra seg
leiebetalinger og en eiendel som representerer
bruksretten til den underliggende eiendelen i
leieperioden (”bruksretteiendel”). Standarden åpner
for flere praktiske løsninger knyttet til innregning og
førstegangsanvendelse. En leietaker skal presentere
rentekostnader for leieforpliktelsen adskilt fra
avskrivningsbeløpet for bruksretteiendelen.

•

IAS 32 nr. 28 -32 fravikes slik at det ikke skilles
mellom en forpliktelsesdel og egenkapitaldel
hvor foretak innen samme konsern er motpart.

Diskonteringsrente
Ved fastsettelse av nåverdien av leieforpliktelsene

Forenklinger
Konsernet anvender følgende forenklinger fra
innregnings- og vurderingsreglene i IFRS:
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benyttes den såkalte inkrementelle lånerenten
(IFRS16.26 jf. IFRS16.BC162). Den inkrementelle
lånerenten fastsettes ved å bygge opp en spesifikk
syntetisk rente for hver underliggende eiendel.
Basisen for denne renten er eksterne faktorer (f.eks.
valuta og løpetid) tillagt selskapsspesifikke forhold
(f.eks. selskapets gjeldsgrad og bransjetilhørighet) og
til slutt tillagt eiendels-spesifikke justeringer
(justeringer knyttet til eiendelstypen etc.).

skal reflekteres i IFRS-regnskap. Usikre
skatteposisjoner oppstår når det er uklart hvordan
gjeldende skatterett skal forstås for en konkret
transaksjon eller hendelse, og når det er usikkert
hvorvidt skattemyndighetene vil godkjenne et
foretaks skattemessige behandling. IFRIC 23 er
vurdert å ikke ha vesentlig betydning for konsernet.
Annet
IASB har også vedtatt noen mindre endringer og
presiseringer i flere ulike standarder. Det er ikke
vurdert at noen av disse endringene vil ha effekter av
betydning for konsernet.

Leieavtalenes løpetid
For vurderingen av de enkelte leieavtalenes løpetid er
eventuelle opsjoner hensyntatt i den grad man er
rimelig sikker på at opsjonene vil utøves. I
vurderingen av utøvelsen er det hensyntatt at noen
av eiendelene kan være knyttet opp øvrige eiendeler
(både eide og leide) slik at løpetider og brukstider
henger naturlig sammen. Dette gjelder eksempelvis
eide skip opp mot leide tilliggende terminaler,
parkeringsplasser osv.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet legger til grunn
prinsippene i et historisk-kost regnskap, med
unntak av finansielle instrumenter til virkelig
verdi over resultatet, som er regnskapsført til
virkelig verdi.

Leiebeløp
Leiebeløpet som benyttes i beregningen av
leieforpliktelsen inkluderer alle faste kostnader
knyttet til kontrakten tillagt indirekte faste kostnader
som påløper samt eventuelle tilbakestillelsesforpliktelser som måtte påligge selskapet.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen
på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk
valuta omregnes til norske kroner ved å benytte
balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til
historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til
norske kroner ved å benytte valutakursen på
transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles
til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes
til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet.
Valutakursendringer resultatføres løpende i
regnskapsperioden.

Nye leieavtaler
Nye avtaler er tatt inn i forpliktelsen. Avtaler av
uvesentlig verdi er ikke tatt inn. Det er benyttet rente
som tar hensyn til avtalens løpetid, samt type eiendel
og valuta.
Nye standarder og fortolkninger som ikke har trådt i
kraft
Selskapet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen
standarder eller fortolkninger som trer i kraft etter
balansedato.

Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som
har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og
opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder
særlig avskrivninger på varige driftsmidler, vurdering
av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og
pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan
medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de

IFRIC 23 Usikkerhet over skattemessig behandling
omkring behandling av inntektsskatt
Tolkningen klargjør hvordan usikre skatteposisjoner
27

Noter - konsern

underliggende forutsetningene vurderes løpende.
Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis
endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles
effekten over inneværende og fremtidige perioder.

føres dersom det ligger innenfor tilbakeholdte
akkumulerte resultater i datterselskapet etter
investeringstidspunktet. Ved inntektsføring, føres
konsernbidraget brutto (før skatt) på egen linje i
resultatregnskapet. Tilbakebetaling av kostpris skal
redusere investeringens verdi i balansen.
Konsernbidraget føres da netto (etter skatt).
Konsernbidrag som avgis til datterselskap øker
balanseført verdi av investeringen. Avgitt
konsernbidrag regnskapsføres netto (etter skatt).

Prinsipper for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at
transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske
fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse
kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert
fratrukket merverdiavgift og rabatter.

Lånekostnader
Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden
oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse
er direkte relatert til tilvirking av et anleggsmiddel.
Rentekostnadene løper under byggeperioden til
anleggsmiddelet balanseføres. Balanseføring av
lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt
anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen
overstiger anleggsmiddelets virkelige verdi blir det
foretatt en nedskrivning.

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering
har funnet sted og det vesentligste av risiko og
avkastning er overført.
Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med
levering.
Royalties resultatføres i tråd med betingelsene i
royalty-avtalene. I de tilfeller hvor det ytes et
vederlag ved inngåelse av avtalen, og avtalen ikke er å
anse som er salg, gjøres det vurderinger om
vederlaget er knyttet til fremtidig bruk av rettigheten
eller er vederlag for nedlagte kostnader knyttet til
den rettighet som overtas. Vederlag for nedlagte
kostnader resultatføres på det tidspunkt retten til
bruk er etablert, mens vederlag for fremtidig bruk av
rettigheten opptjenes i takt med bruken.

Inntektsskatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på
alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er
sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige
skattemessige overskudd i senere perioder til å
nyttiggjøre skattefordelen. Selskapet regnskapsfører
tidligere, ikke regnskapsført utsatt skattefordel, i den
grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte
seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil
selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad
selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det
kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.

Leieinntekter fra investeringseiendommer (etter
fradrag for totale kostnader knyttet til incentiver til
leietakere) inntektsføres lineært over leieperioden.
Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes.
Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i det året
utbyttet avsettes i datterselskapet. Utbytte fra andre
selskaper inntektsføres når aksjonærenes rettighet til
å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.
Konsernbidrag som mottas fra datterselskap inntekts-

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på
forventet fremtidig skattesats knyttet til postene hvor
den midlertidige forskjellen har oppstått.
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Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til
nominell verdi og er klassifisert som finansielt
anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen.

verdi er regnskapsført som estimatendring.
Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller
utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke
avskrevet før anleggsmidlet blir tatt i bruk.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte
mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer
seg til egenkapitaltransaksjoner.

Egne terminalbygg på festet grunn avskrives over
festeavtalens gjenværende løpetid hvis denne er
kortere enn estimert brukstid. Investeringer som
foretas på leide driftsmidler og bygg, periodiseres
over kontraktens gjenværende løpetid, såfremt
denne er kortere enn estimert brukstid på
investeringene.

Forskning og utvikling
Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres
når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller
prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar
og selskapet har tilstrekkelig ressurser til å ferdigstille
utviklingen. Utgifter som balanseføres inkluderer
materialkostnader, direkte lønnskostnader og en
andel av direkte henførbare fellesutgifter.
Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til
anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og
nedskrivninger.

Investeringseiendom
Investeringseiendom består av eiendom (tomt,
bygning eller begge deler) som benyttes for å
opptjene leieinntekter, for verdistigning på kapital
eller begge deler.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres
til kostpris tillagt eventuelle skatter, avgifter og øvrige
kostnader som er direkte henførbar til anskaffelsen.
Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved
oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i selskapet. Balanseførte immaterielle
eiendeler regnskapsføres til kost redusert for
eventuelle amortiseringer og/eller nedskrivninger.
Internt genererte immaterielle verdier kostnadsføres i
utgangspunktet løpende med unntak av utviklingskostnader som oppfyller IAS 38s kriterier for å kunne
anses som en immateriell eiendel. Slike immaterielle
eiendeler balanseføres og eventuelt amortiseres over
forventet brukstid. Brukstiden er enten bestemt eller
ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt
brukstid amortiseres systematisk over denne brukstiden og testes for nedskrivning hvis det foreligger
indikasjoner på dette. Amortiseringsmetode og –
horisont vurderes minst årlig. Endringer i
amortiseringsmetode og/eller –horisont behandles
som estimatendring.

Balanseførte utviklingskostnader avskrives
systematisk over eiendelens estimerte brukstid.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når
eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi
fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte
knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk.
Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik
som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige
utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske
fordeler blir balanseført.
Driftsmidlene avskrives systematisk over estimert
brukstid hensyntatt eventuelle antatte utrangeringsverdier. Avskrivningsperiode og -metode vurderes
årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangerings29
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Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes
for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller
som en del av en kontantstrømgenererende enhet.
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid
amortiseres ikke. Hvorvidt den immaterielle
eiendelens brukstid fortsatt er ubestemt, vurderes
årlig og eventuelle endringer implementeres
prospektivt.

gjeldende per dato for overtakelse av kontroll.
Allokeringen kan endres inntil 12 måneder etter
oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende
eierinteresser beregnes til de ikke- kontrollerende
eierinteressenes andel av identifiserbare eiendeler og
gjeld eller til virkelig verdi. Valg av metode gjøres for
hver enkelt virksomhetssammenslutning.
Ved trinnvise oppkjøp måles tidligere eierandeler til
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer
på tidligere eierandeler resultatføres. Goodwill
beregnes som summen av vederlaget og regnskapsført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresse og
virkelig verdi av tidligere eide eierandeler, med
fradrag for nettoverdien av identifiserbare eiendeler
og forpliktelser beregnet på overtakelsestidspunktet.
Goodwill amortiseres ikke, men testes minst årlig for
verdifall. I forbindelse med en nedskrivningsvurdering allokeres goodwill til tilhørende kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter. Dersom virkelig verdi av
netto eiendeler i virksomhets- sammenslutningen
overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres
differansen umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.

Patenter og lisenser
Beløp betalt for patenter og lisenser er balanseført og
avskrevet lineært over forventet brukstid. Forventet
levetid for patenter og lisenser varierer fra 5 til 10 år.
Programvare
Utgifter knyttet til kjøp av programvare er balanseført
som en immateriell eiendel, om disse utgiftene ikke
er en del av anskaffelseskostnaden til maskinvare.
Programvare avskrives lineært over forventet
utnyttbar levetid. Utgifter pådratt som følge av å
vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av
programvare, kostnadsføres dersom ikke endringene i
programvaren øker den fremtidige økonomiske
nytten av programvaren.

Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger
rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene
knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt.
Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en
systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd
føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment
å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og
innregnes på en systematisk måte over eiendelens
brukstid. Investeringstilskudd innregnes enten ved at
tilskuddet føres som utsatt inntekt, eller ved at
tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens
balanseførte verdi.

Virksomhetssammenslutninger og goodwill
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i
henhold til overtakelsesmetoden.
Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de
påløper. Vederlaget ved kjøp av virksomhet måles til
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.
Ved kjøp av en virksomhet vurderes alle overtatte
eiendeler og forpliktelser for klassifisering og
tilordning i samsvar med kontraktbetingelsene,
økonomiske omstendigheter og relevante forhold på
oppkjøpstidspunktet. Overtatte eiendeler og gjeld
balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i
konsernet med mindre det fremkommer av IFRS 3 at
andre måleregler skal benyttes. Merverdiallokeringen
ved virksomhets-sammenslutningen endres dersom
det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi

Finansielle instrumenter
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser
innregnes i konsernets balanse når konsernet blir part
i de kontraktsmessige vilkårene til instrumentet.
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Sikringsbokføring
Konsernet benytter finansielle derivater øremerket
som sikringsinstrument i forbindelse med svært
sannsynlige kontantstrømmer i fremmed valuta (EUR
og USD), samt når det gjelder innkjøp av bunkers til
skipene. Sikringen blir dokumentert som effektiv ved
inngåelsen av kontrakten ved at den motvirker
valutakurs- og prisendringer i kontantstrømmene. Det
benyttes sikringsbokføring. En eventuell ineffektiv del
av gevinst eller tap vil umiddelbart bli innregnet i
resultatregnskapet. Inngåtte sikringskontrakter
regnskapsføres til virkelig verdi på balansedagen, og
endringer i virkelig verdi føres mot andre inntekter og
kostnader for perioden. Når sikringskontraktene
utøves, blir alle tidligere gevinster og tap overført fra
egenkapitalen og innregnet i resultatregnskapet.

Konsernets finansielle instrumenter klassifiseres i
følgende tre kategorier: virkelig verdi over resultatet,
utlån og fordringer, og finansielle forpliktelser til
amortisert kost. Finansielle instrumenter som er av
langsiktig karakter er tatt inn under finansielle
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
innregnes ved førstegangs balanseføring til virkelig
verdi den dagen kontrakten inngås, og måles deretter
til virkelig verdi på hver balansedag. Eventuelle
transaksjonskostnader blir resultatført umiddelbart.
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
regnskapsføres ved førstegangs registrering til virkelig
verdi justert for eventuelle transaksjonskostnader, og
deretter til amortisert kost korrigert for eventuelt
nedskrevet beløp. Kortsiktige fordringer med
forfallsdato kortere enn ett år, eller fordringer
vurdert som uvesentlige, neddiskonteres normalt
ikke. Opptjente ikke fakturerte tjenester inntektsføres
på balansedagen og oppføres som fordring.

Varelager
Beholdningen av råvarer, ferdigvarer, handelsvarer og
bunkers regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert
salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte
utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og
distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av
FIFO-metoden og inkluderer utgifter påløpt ved
anskaffelse av varene og kostnader for å bringe
varene til nåværende tilstand og plassering.
Egenproduserte varer inkluderer variable og faste
kostnader som kan allokeres basert på normal
kapasitetsutnyttelse.

Finansielle forpliktelser
Finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet,
innregnes ved førstegangs balanseføring til virkelig
verdi den dagen kontrakten inngås og måles deretter
til virkelig verdi på hver balansedag. Eventuelle
transaksjonskostnader blir umiddelbart resultatført.
Rentebærende lån innregnes ved førstegangs
balanseføring til virkelig verdi redusert med
transaksjonskostnader. Etterfølgende regnskapsføring
er til amortisert kost, hvor eventuell forskjell mellom
kost og innløsningsbeløp innregnes over løpetiden
som en del av den effektive renten.

Kundefordringer
Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost,
eventuelt nedskrevet beløp.
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide
investeringer som omgående kan konverteres til
kontanter med et kjent beløp, og med maksimal
løpetid på 3 måneder.

Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
måles ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi
og deretter til amortisert kost. Kortsiktige
forpliktelser som forfaller innen ett år eller
forpliktelser vurdert som uvesentlige, neddiskonteres
normalt ikke. Forskuddsbetalte inntekter på
balansedagen oppføres som gjeld.
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I kontantstrømoppstillingen er kassakreditt fratrukket
beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter.

hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til
forpliktelsen.

Egenkapital

En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen
er basert på historisk informasjon om garantier og en
vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å
inntreffe.

Gjeld og egenkapital
Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller
egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte,
gevinst og tap relatert til et finansielt instrument
klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad
eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle
instrumenter som er klassifisert som egenkapital, vil
bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet
har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har
blitt offentliggjort.
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når
selskapets forventede inntekter fra en kontrakt er
lavere enn uunngåelige kostnader som påløpte for å
innfri forpliktelsene etter kontrakten.

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader direkte knyttet til en
egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot
egenkapitalen etter fradrag for skatt.

Skipene er underlagt kontinuerlig klassifikasjons- og
vedlikeholdsprogrammer. Vedlikeholdskostnader som
følge av klassifikasjon kostnadsføres løpende.

Omregningsdifferanser
Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med
valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske
enheter.

Betingede forpliktelser og eiendeler
Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i
årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige
betingede forpliktelser med unntak av betingede
forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er
lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i
årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger
en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte
selskapet.

Ytelser til ansatte
Innskuddsplan
Konsernets ulike selskaper yter innskudd til lokale
pensjonsplaner. Innskuddene er gitt til pensjonsplanen for heltidsansatte. Pensjonspremien
kostnadsføres når den påløper.
Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når selskapet har en
forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som følge av en
tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig
enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør på
bakgrunn av denne forpliktelsen og beløpets størrelse
kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig,
beregnes avsetningen ved å neddiskontere
forventede fremtidige kontantstrømmer med en
diskonteringsrente før skatt, som reflekterer
markedets prissetting av tidsverdien av penger og,

Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om selskapets
finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i
årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som
ikke påvirker selskapets finansielle stilling på
balansedagen, men som kan påvirke selskapets
finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom
dette er vesentlig.
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Bruk av alternative resultatmål
For å øke relevansen og sammenlignbarheten
benytter konsernet tre ekstra resultatmål i tillegg til
de som er definert gjennom IFRS. Dette er:
EBITDA
EBIT
Netto rentebærende gjeld
EBITDA er et mål på driftsresultatet i konsernet før
av- og nedskrivninger. Eventuelle øvrige inntekter og
kostnader som er av ikke-gjentagende art trekkes
også ut for å sikre at tallene i de ulike periodene er
sammenlignbare. Avstemming mot øvrige resultatmål
vises i resultatregnskapet.
EBIT er driftsresultat før finans og skatt. Avstemming
mot øvrige resultatmål vises i resultatregnskapet.
Netto rentebærende gjeld er definert som langsiktig
rentebærende gjeld, med tillegg av kortsiktig
rentebærende gjeld, fratrukket innestående på
bankkonto og øvrige tilgjengelige likvider/
kontantekvivalenter med mindre enn tre måneder til
forfall.
De alternative resultatmålene benyttes konsistent
over tid og eventuelle endringer i definisjonene gjøres
også på sammenligningstallene.

33

Noter - konsern

Note 2 – Salgsinntekter
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Sum driftsinntekter består av følgende hovedposter:
Driftsinntekter

8 458 230

6 267 900

Gevinst ved salg av driftsmidler

27 059

89

Offentlige tilskudd/refusjoner*

209 102

246 467

Annen driftsrelatert inntekt

139 920

112 379

8 834 311

6 626 835

Sum driftsinntekter

*Konsernet har i 2020 og 2021 mottatt tilskudd fra offentlige kompensasjonsordninger knyttet til covid-19.

Konsernets samlede driftsinntekter fordeler seg på virksomhetsområdene som følger:
Cruise og Transport

2 614 080

2 583 069

Industriproduksjon

4 335 957

2 363 642

Eiendom
Tekstil

43 545

30 422

1 824 430

1 645 324

Shipping/annet

206 113

191 936

Internomsetning

-189 814

-187 558

8 834 311

6 626 835

Sum

Note 3 – Varekostnad
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Forbruk av varer / innkjøpte halvfabrikata

2 595 917

1 656 790

Forbruk av innkjøpte varer for videresalg

1 139 151

1 159 937

894 123

603 311

4 629 191

3 420 038

Øvrige varekostnader
Sum
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Note 4 – Lønnskostnader
Beløp i NOK 1 000

2021
Lønn

2020

1 223 304

1 274 164

Arbeidsgiveravgift

228 361

226 690

Pensjonskostnader

85 759

96 215

Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

109 601

8 001

1 647 025

1 605 070

Konsernet har i 2021 inntektsført refusjon av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for sjøfolk med
NOK 222 millioner, tilsvarende for 2020 var NOK 248 millioner. Dette er ført som reduksjon av
lønnskostnadene. Av dette har konsernet bidratt med NOK 6,9 millioner (NOK 9,9 millioner i 2020) til Stiftelsen
Norsk Maritim Kompetanse i henhold til regelverk vedtatt av Stortinget.
Selskapet har i 2021 sysselsatt 2 243 årsverk (2 437 årsverk i 2020).

Note 5 – Ytelser/godtgjørelser til daglig
leder, styret og revisor
Ytelser til ledende personer
Det er utbetalt til sammen NOK 250 tusen i styrehonorar i 2021. Administrerende direktør har mottatt
godtgjørelser som utgjør NOK 124 tusen (NOK 124 tusen i 2020) inkludert tilleggsytelser.
Det er ytet lån til ledende ansatte på til sammen NOK 2,8 millioner (NOK 27,7 millioner i 2020). Det belastes
renter etter satser fastsatt av Skattedirektoratet for lån i ansettelsesforhold. Videre er det inngått bonusavtaler
med enkelte ledende ansatte. Det gjøres avsetninger for latente forpliktelser.
Godtgjørelse til revisor
Honorarene til selskapets revisor, Deloitte AS, er fordelt som følger:
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Honorar for lovpålagt revisjon

5 261

6 181

Andre attestasjonstjenester

1 082

589

Skatterådgivning

149

3 331

Andre tjenester utenfor revisjon

284

575

6 776

10 676

Sum

Merverdiavgift er ikke inkludert i honorarene.
Godtgjørelse til andre revisjonsselskaper for lovpålagt revisjon utgjør NOK 610 tusen, andre
attestasjonstjenester NOK 41 tusen, skatterådgivning NOK 0 og andre tjenester NOK 0.
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Note 6 – Finansposter
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Finansinntekter
Renteinntekter

554

Agio

1 964

10 064

-

Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler

116 674

57 704

Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet

110 296

20 151

Annen finansinntekt

3 734

3 098

Sum finansinntekter

241 322

82 917

315 603

353 392

53 519

48 542

-

61 953

7 587

88 268

Finanskostnader
Rentekostnader
Rentekostnad leieforpliktelser
Disagio
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler
Annen finanskostnad

92 060

204 857

Sum finanskostnader

468 769

757 012

-227 447

-674 096

Netto finansposter

Note 7 – Finansiell risiko – bruk av finansielle
instrumenter
Kapitalstyring
Deler av konsernets overskuddslikviditet er plassert i
aksjer notert på Oslo Børs. Denne plasseringen vil
være utsatt for kurssvingninger og er utsatt for risiko.

finansielle derivater for å avdempe risiko knyttet til
finansiell eksponering som følger av konsernets drift
og finansiering. Det blir løpende ført oversikt over
gjeldende sikringsinstrumenter. Styret blir jevnlig
oppdatert med oversikt over sikringer, samt antatt
fremtidig risiko.

Finansiell risiko
Konsernets vesentligste finansielle risiko er bunkers,
valuta, rente og likviditetsrisiko/refinansieringsrisiko.
Konsernet har en løpende oppfølging av de enkelte
områdene for å avdekke eventuelle nåværende og
fremtidige risiko. Det er konsernets policy å ikke
aktivt spekulere med finansielle risiko, men å bruke

(i) Kredittrisiko
Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko
knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige
fordringer. Konsernet reduserer sin eksponering mot
kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt, for
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(iv) Valutarisiko
Konsernet er eksponert for valutasvingninger knyttet
til verdien av norske kroner relativt mot andre
valutaer på grunn av salg og innkjøp i flere forskjellige
land med ulike valutaer. Konsernet inngår
terminkontrakter og opsjonsavtaler for å redusere
valutarisikoen i kontantstrømmer nominert i
utenlandsk valuta. Valutarisiko blir beregnet for hver
utenlandsk valuta og tar hensyn til eiendeler og gjeld,
ikke balanseførte forpliktelser og svært sannsynlige
kjøp og salg i den aktuelle valutaen. Virkelig verdi av
derivater som er utpekt som sikringsinstrumenter er
regnskapsført som andre omløpsmidler/annen
kortsiktig gjeld eller andre langsiktige
eiendeler/annen langsiktig gjeld avhengig av
forfallstidspunktet til det tilhørende sikringsobjekt.

eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en
vurdering av kredittverdighet. Konsernet har ingen
vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart
eller flere motparter som kan sees på som en gruppe.
Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun
foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige
problemer med betaling tidligere og at utestående
beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer.
(ii) Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine
finansieringsaktiviteter (se note 8). Deler av den
rentebærende gjelden har flytende rentebetingelser
som innebærer at konsernet er påvirket av endringer i
rentenivået. Formålet med konsernets styring av
renterisiko er å redusere rentekostnadene og på
samme tid å holde volatiliteten på fremtidige
rentebetalinger innenfor akseptable rammer.
Konsernets strategi er at en vesentlig del av
selskapets eksponering til endringer i rentenivå skal
være sikret med fast rente.

Kapitalstruktur og egenkapital
Hovedformålet for konsernets forvaltning av
kapitalstrukturen er å sikre at konsernet
opprettholder en god kredittrating og dermed
rimelige lånebetingelser hos långivere, som står i et
rimelig forhold til den virksomhet som drives.
Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til
egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den
virksomhet som drives.

(iii) Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil
være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser
etter hvert som de forfaller. Konsernets strategi for å
håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med
likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle
forpliktelser ved forfall, under normale
omstendigheter, uten å risikere tap eller på
bekostning av konsernets rykte. Ubenyttede
trekkmuligheter er omtalt i note 17.

Konsernet forvalter sin kapitalstruktur og gjør
nødvendige endringer i den basert på en løpende
vurdering av de økonomiske forhold virksomheten
drives under og de utsikter man ser på kort og
mellomlang sikt. Selskapet følger opp sin
kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert
som netto rentebærende gjeld dividert på
egenkapital pluss netto rentebærende gjeld.
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Note 8 – Langsiktig rentebærende gjeld,
pantstillelser og garantier
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Langsiktige lån
Pantelån

4 396 010

4 557 025

Obligasjonslån (notert på Oslo Børs)

1 674 047

2 647 621

25 865

65 913

6 095 922

7 270 559

Kortsiktig del av pantelån

1 223 442

1 441 670

Innfrielse obligasjonslån

1 000 000

-

239 761

358 874

Sum rentebærende kortsiktige forpliktelser

2 463 203

1 800 544

Sum rentebærende forpliktelser

8 559 125

9 071 103

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet

7 562 805

8 348 238

2 355 920

2 291 870

Annen langsiktig gjeld
Sum rentebærende langsiktige forpliktelser
Kortsiktige forpliktelser

Kassekreditt / trekkfasiliteter

Virkelig verdi
Virkelig verdi av obligasjonslån (børskurs 31.12.)
For de øvrige postene anses bokført verdi som en rimelig tilnærming til virkelig verdi.
Konsernet har lånebetingelser knyttet til krav om likviditet, egenkapital og gjeldsbetjeningsgrad. Alle lånebetingelser er
oppfylt pr 31.12.2021.
Rentebetingelser på alle lån og kreditter er fastsatt i henhold til NIBOR-rente tillagt en avtalt margin.
Rentesats ved utgangen av året

2021

2020

Pantelån

3,46%

3,11%

Obligasjongjeld

3,84%

4,85%
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Avdragsstruktur på langsiktig pantegjeld og obligasjonsgjeld

Pantelån

Obligasjonsgjeld

under 1 år

1 223 442

1 000 000

1 - 2 år

1 205 538

900 000

2 - 3 år

1 130 935

800 000

3 - 4 år

1 396 770

-

647 634

-

5 604 319

2 700 000

5 år og mer

Valutafordeling langsiktig rentebærende gjeld

Valuta

NOK

NOK

-

7 819 380

EUR

68 684

686 149

DKK

20 095

27 731
8 533 260

Note 9 – Varebeholdning
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Handelsvarer / produkter for salg

541 374

516 012

Råvarer og halvfabrikata

238 791

179 584

Forbruksvarer / bunkers

22 570

17 381

802 735

712 977

Sum

Note 10 – Kundefordringer
Beløp i NOK 1 000

2021
Kundefordringer

502 187

2020
274 480

Avsetning til tap på kundefordringer

-17 520

-18 338

Total

484 667

256 142

Realisert tap på kundefordringer er NOK 0,6 millioner (NOK 1,2 millioner i 2020). Tapene er klassifisert som
andre driftskostnader i resultatregnskapet.
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Note 11 – Skatt
Beløp i NOK 1 000

Årets skattekostnad fordeler seg på:

2021

2020

Betalbar skatt

157 732

19 472

Endring i utsatt skatt

-93 411

-270 263

1 423

339

65 744

-250 452

For lite/mye avsatt betalbar skatt tidligere år
Sum skattekostnad
Beregning av årets skattegrunnlag:

2021

Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller

2020

62 169

-1 113 825

146 250

-23 066

Endring i midlertidige forskjeller

-93 292

119 238

Årets skattegrunnlag

115 127

-1 017 653

Oversikt over midlertidige forskjeller:

2021

Anleggsmidler

2020

4 716 100

4 819 480

Gevinst- og tapskonto

103 972

121 524

Omløpsmidler

-60 149

-98 475

-1 103 393

-1 276 755

-262 962

-262 461

Finansielle anleggsmidler og andre forskjeller
Fremført rentefradrag
Underskudd til fremføring

-1 377 383

-827 847

Sum

2 016 185

2 475 466

443 311

544 333

Utsatt skatt
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:

2021
22 % skatt av resultat før skatt

13 677

Permanente forskjeller (22%)

32 175

For lite avsatt tidligere år

1 423

Effekt av annen skattesats i Østerrike

18 469

Beregnet skattekostnad

65 744
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Note 12 – Immaterielle eiendeler
Beløp i NOK 1 000

Goodwill
Anskaffelseskost 1.1.2021

Programvarer og
lisenser

Andre
immaterielle
eiendeler

562 702

780 447

Tilgang

-

7 148

-

7 148

Avgang

-

-

217 500

217 500

Reklassifiseringer

-

13 288

-80

13 208

Omregning av anskaffelseskost

-

-873

-1 273

-2 146

562 702

800 010

245 327

1 608 039

Akkumulerte amortiseringer og
nedskrivninger 1.1.2021

-

-409 395

-23 528

-432 923

Akk.amortiseringer årets avgang

-

-

-217 500

-217 500

Årets amortiseringer
Omregning av akk.amortiseringer og
nedskrivninger
Akkumulerte amortiseringer og
nedskrivninger 31.12.2021

-

-39 305

228

-39 077

-

785

1 184

1 969

-

-447 915

-239 616

-687 531

562 702

352 095

5 711

920 508

Anskaffelseskost 31.12.2021

Balanseført verdi pr. 31.12.2021
Antatt brukstid

5-20 år

29 180

Sum
1 372 329

5-20 år

Programvarer og lisenser amortiseres lineært over antatt brukstid. Goodwill amortiseres ikke. Goodwill er
relatert til virksomhetskjøp og knytter seg i hovedsak til virksomhetsområdene Cruise og Transport med NOK
313,7 millioner og Tekstil med NOK 242,8 millioner.
Goodwill er testet for eventuelle verdifall.
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Note 13 – Varige driftsmidler
Beløp i NOK 1 000

Skip og lignende
Anskaffelseskost 1.1.2021

Maskiner,
utstyr, m.m

10 769 994

2 164 391

Tilgang

51 734

Avgang

-112 210

Reklassifiseringer

Bygninger, Anlegg under
anlegg, tomter
oppføring

Rett-til-brukeiendeler

Sum

2 432 796

70 880

1 591 802

17 029 863

53 937

2 170

40 855

287 813

436 509

-5 688

-10 599

-

-956

-129 453

-

33 073

-

-46 282

-

-13 209

Omregning av anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12.2021

10 709 518

-65 365
2 180 348

-62 263
2 362 104

-1 434
64 019

-2 823
1 875 836

-131 885
17 191 825

Akk. avskrivninger 1.1.2021

-4 625 928

-1 745 377

-1 319 139

-

-464 617

-8 155 061

Akk.avskrivninger årets avgang
Årets avskrivninger
Omregning av akk.avskrivninger
Akk. avskrivninger 31.12.2021
Balanseført verdi pr. 31.12.2021
Antatt brukstid

103 693

5 592

8 773

-

340

118 398

-422 343

-125 393

-72 429

-

-243 304

-863 469

1

51 875

30 340

-

1 280

83 496

-4 944 577

-1 813 303

-1 352 456

-

-706 301

-8 816 637

5 764 941

367 045

1 009 648

64 019

1 169 535

8 375 188

15-35 år

5-10 år

Anlegg under oppføring og tomter avskrives ikke.
Alle øvrige anleggsmidler avskrives lineært over forventet brukstid
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Note 14 – Datterselskaper
Følgende datterselskaper inngår i konsolideringen:
(alle datterselskapene er 100% eiet)
Selskapsnavn

Kontoradresse

Selskapsnavn

Kontoradresse

O.N. Sunde Eiendom AS

Oslo

Breivikgården AS

Oslo

O.N. Sunde AS

Oslo

ONS Invest II AS

Oslo

Kristiansand Line AS

Oslo

Color Group AS

Oslo

ONS Ship Finance AS

Oslo

Color Line AS

Oslo

Sunpor Technology AS

Oslo

Voice Holding AS

Oslo

ONS Ship Invest 1 AS

Oslo

Voice Norge AS

Oslo

Color Line Cruises AS

Oslo

Scandi Line AS

Oslo

Color Line Transport AS

Oslo

Retail Group AS

Oslo

Color Line Marine AS

Sandefjord

Alcam AS

Oslo

Color Marine Verksted AS

Sandefjord

Sunpor AS

Oslo

Color Scandi Line AS

Oslo

I/S Jahre Line

Oslo

Color Line Crew AS

Oslo

Larvik Line AS

Oslo

Color Hotel Skagen A/S

Skagen, Danmark

Bergen Line AS

Oslo

Color Line Danmark A/S

Hirtshals, Danmark

Norway Line AS

Oslo

Sunpor Kunststoff GmbH

St. Pölten, Østerrike

Terminalbygget AS

Oslo

Sunpor Holding GmbH

St. Pölten, Østerrike

Color Hotels AS

Oslo

Color Line GmbH

Kiel, Tyskland

Oslo Line AS

Oslo

Hirtshals Skipsproviantering A/S

Hirtshals, Danmark

Note 15 – Felleskontrollert virksomhet,
tilknyttede selskaper og andre aksjer
Investeringer i felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper og andre aksjer
Selskapsnavn

Kontor-adresse

Ålesund Stadion KS

Ålesund

Sport Holding AS*

Oslo

Bokført verdi

Øvrige investeringer

Eierandel

25 430

44,0 %

597 861

47,0 %

34 252

Sum investeringer

657 543

*Eierandelen i Sport Holding AS har en inngående bokført verdi på NOK 537,9 millioner. I 2021 er det
inntektsført en resultatandel på NOK 110,3 millioner (se note 6) samt at det er gjort en kostprisjustering på
NOK -50,3 millioner. Utgående balanse utgjør dermed NOK 597,9 millioner. O.N. Sunde-konsernet hadde pr.
31.12.2021 en fordring på Sport Holding-konsernet på NOK 100 millioner. Fordringen er gjort opp i 2022.
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Note 16 – Lån og sikkerhetsstillelse til
nærstående parter
Nærstående parter er alle selskaper som inngår i
O.N. Sunde-konsernet, samt dets eiere. Videre
defineres medlemmene av styret, konsernsjef og
administrerende direktører i underkonsernene som
nærstående.

Samtlige aksjer i O.N. Sunde Holding AS eies indirekte
av Olav Nils Sunde med familie. Ved årsslutt har
aksjonærer direkte og indirekte en netto
rentebærende fordring på konsernet på NOK 13,9
millioner.

Note 17 – Bankinnskudd, trekkrettigheter og
omløpsaksjer
Beløp i NOK 1 000

2021
Bundne skattetrekksmidler:

2020

738

2 507

Konsernets samlede bankinnskudd og kontanter utgjorde NOK 1 401 millioner per 31.12.2021, i tillegg har
konsernet ubenyttede trekkrettigheter på i alt NOK 674 millioner.
Børsnotert aksjer er verdsatt til virkelig verdi pr 31.12.2021. Denne verdien utgjorde NOK 145 millioner
(tilsvarende NOK 111 millioner pr 31.12.2020).

Note 18 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v
Aksjekapital
Ordinære aksjer

Antall

Pålydende

8 355 836

10,00

Alle aksjene har like rettigheter.
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Note 19 – Egenkapital
Beløp i NOK 1 000

Aksjekapital
Egenkapital pr 31.12.2019

83 558

Overkurs

Annen EK

987 039

333 325

Årets resultat

Ikke-kontrollerende
eierinteresser
-

-863 373

Utstedelse hybrid-obligasjon

-

Sum
egenkapital
1 403 922
-863 373

488 310

488 310

Sikringsbokføring

22 561

22 561

Omregningsdifferanse

14 324

14 324

-100 000

-100 000

-17 880

-17 880

-225

-225

Tilbakebetaling av tidligere
innbetalt kapital
Utbytte til eiere av hybridobligasjon*
Andre endringer
Egenkapital pr 31.12.2020

83 558

987 039

Årets resultat

-611 268

Utstedelse hybrid-obligasjon
Omregningsdifferanse
Utbytte til eiere av hybridobligasjon*
Andre endringer
83 558

987 039

947 639
-3 575

201 111

Sikringsbokføring

Egenkapital pr 31.12.2021

488 310

-3 575

201 111

40 167

40 167

-11 278

-11 278

-64 700

-64 700

-1 278

-1 278

-651 932

689 421

1 108 086

*I september 2020 utstedte Color Group AS en børsnotert hybrid-obligasjon (COLG17) med evigvarende
løpetid. I april 2021 ble obligasjonslånet utvidet med NOK 300 millioner, hvorav NOK 100 millioner ble tildelt
O.N. Sunde AS. Hybrid-obligasjonen er regnskapsmessig klassifisert som egenkapital og betalte renter
klassifiseres som utbytte. Obligasjoner eiet av O.N. Sunde AS samt tilhørende renter blir eliminert i
konsolideringen.
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Note 20 – Pensjon
Innskuddsplan
Ordningen er basert på at selskapet betaler en årlig
premie til et livforsikringsselskap som forvalter
innskuddene på de ansattes vegne. Den årlige
premien blir kostnadsført i selskapene.
Årets tilskudd til innskuddsbaserte ordninger er
kostnadsført med NOK 65,2 millioner (2020: NOK
73,8 millioner).

Utbetalingens størrelse avhenger av lønn på
fratredelsestidspunktet og antall år vedkommende
har vært ansatt. I tillegg til den lovpålagte
ordningen er det også inngått en frivillig ordning fra
2013 samt avtale om årsbonuser.
Avsetningen for disse forpliktelsen er basert på
aktuarmessige beregninger.
I tillegg betaler konsernet reders andel av
pensjonstrygd for sjømenn. For 2021 utgjorde
dette NOK 20,2 millioner (2020: NOK 21,9
millioner).

Ytelsesplan
Den ytelsesbaserte ordningen for ansatte i Norge
er avviklet med virkning fra 1.1.2020.
Medarbeidere i Østerrike som ble ansatt før
31.12.2002 har krav på utbetaling av et
engangsbeløp ved eventuell oppsigelse eller ved
pensjonering i henhold til østerisk lov.

Pensjonsordningene for de norske selskapene i
konsernet oppfyller kravene etter lov om
tjenestepensjonsordninger.

Note 21 – Annen kortsiktig gjeld
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Forskuddsbetalte inntekter

173 480

109 042

Lønn, feriepenger o.l.

112 881

142 061

39 907

30 448

144 876

146 246

-

44 092

Påløpte renter
Påløpte kostnader
Finansielle forpliktelser
Annen kortsiktig gjeld
Sum
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1 008 392

720 895
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Note 22 – Leieavtaler
Fra 1. januar 2019 har konsernet implementert IFRS 16 for de fleste av konsernets leieavtaler.
For uvesentlige leieavtaler og leieavtaler hvor det er forventet at leieavtalens gjenværende
løpetid er kortere enn 12 måneder regnskapsføres leieavtalene i henhold til IAS 17.
Dette gjelder også leieavtaler knyttet til immaterielle eiendeler som f.eks. programvare.
Årlig leiekostnad for disse eiendelene utgjør NOK 38,1 millioner.
Beløp i NOK 1 000

Leieforpliktelse
Totale leieforpliktelser 1. januar 2021

1 163 801

Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden

25 263

Betaling av hovedstol

-282 497

Rentekosnad tilknyttet leieforpliktelser

53 447

Omregning og justeringer

259 419

Totale leieforpliktelser 31. desember 2021

1 219 433

Kortsiktige leieforpliktelser

263 826

Langsiktige leieforpliktelser

955 607

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger
Mindre enn 1 år

268 362

1-2 år

249 747

2-3 år

212 260

3-4 år

159 748

4-5 år

121 054

Mer enn 5 år

572 803

Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2021

1 583 974

Vektet gjennomsnittlig inkrementell lånerente

5,4 %

Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på konsernets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.
Konsernet har ikke vesentlige restverdigarantier knytte til sine leieavtaler. Konsernet har ikke variable
leieavtaler.
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Note 23 – Hendelser etter balansedagen
Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen
som er av vesentlig betydning for årsregnskapet for
2021.

tilsvarende lån i konsernet. Løpetiden er på 5 år og
med ca. 11 års avdragsprofil.
Konsernet har for tiden liten økonomisk innvirkning
fra den nåværende krisen i Ukraina, utenom indirekte
effekter gjennom ekstraordinært høye bunkerspriser
der effektene dempes av bunkerssikringer i 2022.

M/S Color Fantasy ble refinansiert i april 2022. Den
nye strukturen er på NOK 800 millioner (opp fra ca.
NOK 660 millioner), med første prioritets pant i skipet
M/S Color Fantasy, og lik covenant-struktur som
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O·N SUNDE HOLDING AS
Selskapsregnskap
2021
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Resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000

Noter

2021

2020

Driftskostnader
Annen driftskostnad

2

64

654

64

654

Driftsresultat

-64

-654

Finanskostnader

-330

-121

Netto finansposter

-330

-121

Resultat før skatt

-394

-775

-86

-170

-308

-605

Sum driftskostnader

Skattekostnad

4

Årsresultat

Selskapet har ingen øvrige poster som er ført over totalresultatet.
Totalresultatet samsvarer derfor med årsresultatet i resultatregnskapet.
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Balanse – Eiendeler
Beløp i NOK 1 000

Noter

31.12.2021

31.12.2020

Anleggsmidler
Immaterielle anleggsmidler
Utsatt skattefordel

4

Sum immaterielle anleggsmidler

257

170

257

170

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap

4 783 604

4 783 604

Sum finansielle anleggsmidler

3

4 783 604

4 783 604

Sum anleggsmidler

4 783 861

4 783 774

-

1

-

1

4 783 861

4 783 775

Omløpsmidler
Andre fordringer inkl. fordring mot konsernselskaper

7

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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Balanse – Egenkapital og gjeld
Beløp i NOK 1 000

Noter

31.12.2021

31.12.2020

Egenkapital
Aksjekapital

5, 6

Overkurs

6

Sum innskutt egenkapital
Udekket tap

6

Opptjent egenkapital
Sum egenkapital

83 558

83 558

4 690 038

4 690 038

4 773 596

4 773 596

-928

-620

-928

-620

4 772 668

4 772 976

10 947

10 049

10 947

10 049

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til selskaper i samme konsern

7

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

-

625

Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern

7

177

-

Annen kortsiktig gjeld

7

67

125

246

750

4 783 861

4 783 775

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 17. juni 2022

Olav Nils Sunde

Bjørn Paulsen

Morten Garman

Alexander Sunde

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Administrerende direktør
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Kontantstrømanalyse 1.1. – 31.12.
Beløp i NOK 1 000

Noter

2021

2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skatt

-394

-775

Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld

-625

-9 356

1 019

10 131

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-

-

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-

-

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-

-

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-

-

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-

-

Netto endring i likvider i året

-

-

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Kontanter og bankinnskudd per 1.1

-

-

Kontanter og bankinnskudd per 31.12

-

-
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Note 1– Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

egenkapitalen.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie
og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler
nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i
bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke
lenger er til stede.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som
har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og
forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av
årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Konsolidering
Selskapet er morselskapet i O.N. Sunde-konsernet og
det utarbeides et fullstendig konsernregnskap etter
forenklet IFRS.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt
poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen
på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk
valuta omregnes til norske kroner ved å benytte
balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til
historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til
norske kroner ved å benytte valutakursen på
transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles
til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes
til valutakursen fastsatt på måletidspunktet.
Valutakursendringer resultatføres løpende i
regnskapsperioden under andre finansposter.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskap er vurdert etter
kostmetoden.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de
midlertidige forskjellene som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
ligningsmessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres
eller kan reverseres i samme periode er utlignet og
nettoført. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre
kortsiktige, likvide plasseringer.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert
som omløpsmidler) vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.
Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene
inntektsføres som annen finansinntekt.
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Note 2 – Ytelser/godtgjørelser til daglig
leder, styret og revisor
Ytelser til ledende personer
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2021.
Det er ikke ytet lån til fordel for aksjonærer.
Godtgjørelse til revisor
Honorarene til selskapets revisor, Deloitte AS, er fordelt som følger:
Beløp i NOK 1 000

Honorar for lovpålagt revisjon

2021

2020

29

28

Andre attestasjonstjenester

-

-

Skatterådgivning

-

-

Andre tjenester utenfor revisjon
Sum

-

625

29

653

Merverdiavgift er inkludert i honorarene.

Note 3 – Datterselskap
O.N. Sunde Holding AS har eierandeler i følgende datterselskaper:

Kontoradresse
O.N. Sunde AS

Oslo

Aksjekapital

Eierandel

233 963

100,0 %
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Balanseført
verdi
4 783 604

Beløp i NOK 1 000

Egenkapital Resultat 2021
3 457 153

75 090

Noter - morselskap

Note 4 – Skatt
Beløp i NOK 1 000

Årets skattekostnad fordeler seg på:

2021

Betalbar skatt

2020

-

-

Endring i utsatt skatt

-86

-170

Sum skattekostnad

-86

-170

Beregning av årets skattegrunnlag:

2021

2020

Resultat før skattekostnad

-394

-775

Permanente forskjeller

-

-

Endring i midlertidige forskjeller

-

-

Avskåret rentefradag mellom nærstående
Årets skattegrunnlag

-

121

-394

-654

Oversikt over midlertidige forskjeller:

2021

2020

Fremført rentefradrag

-121

-121

Underskudd til fremføring

-1 047

-654

Sum

-1 168

-775

257

170

Utsatt skattefordel

Note 5 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v
Aksjekapital

Antall

Ordinære aksjer

8 355 836

Aksjene eies indirekte av styreleder Olav Nils Sunde med familie.
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Pålydende
10,00

Beløp i NOK 1 000

Balanseført
83 558 360

Noter - morselskap

Note 6 – Egenkapital
Beløp i NOK 1 000

Aksjekapital
Egenkapital pr 31.12.2020

Overkurs

Annen
innskutt EK Udekket tap

Sum

83 558

4 690 038

-

-620

4 772 976

Årets resultat

-

-

-

-308

-308

Andre endringer

-

-

-

2

2

83 558

4 690 038

-

-926

4 772 670

Egenkapital pr 31.12.2021

Note 7 – Mellomværende med selskap i
samme konsern og aksjonærer
Beløp i NOK 1 000

2021

2020

Kortsiktig

Langsiktig

Kortsiktig

Langsiktig

Fordringer, datterselskaper

-

-

1

-

Fordringer konsernbidrag

-

-

-

-

Gjeld, datterselskaper

177

10 947

-

10 049

Gjeld, aksjonærer

67

-

125

-

57

Revisjonsberetning

58

Revisjonsberetning

59

Revisjonsberetning

60

Revisjonsberetning

Bryggegata 3 / 0250 Oslo, Norge / Telefon 23 11 86 00

61

