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TILLITSMENN I BÅTEIERSEKSJONEN 2019-2020

a)  FORMANN/NESTFORMANN:
Formann: Geir Skogheim 9610 Rypefjord
Nestformann: Olaf Iversen 1684 Vesterøy

b) HOVEDFORHANDLINGSUTVALGET:
Fiskarlaget Nord:
Medlem: Geir Skogheim 9610 Rypefjord
Varamedl.: 1.  Dag Øyvind Ingilæ 9790 Kjøllefjord             

2.  Tomas Sagen 9790 Kjøllefjord

Medlem: Tommy Nilsen 9386 Senjahopen
Varamedl.: 1. Håvard Hauglann 9103 Kvaløya

2. Jack Jensen 9303  Silsand

Medlem: Raymond Karlsen  9760 Nordvågen
Varamedl.: 1.  Johan Eirik Nilsen 9386 Senjahopen

2. Tommy Larsen 9389 Husøy i Senja

Nordland Fylkes Fiskarlag:
Medlem: Gudmund Sture Rognan 8430 Myre
Varamedl.: 1. Ørjan Sandnes 8370 Leknes

2. Stig Atle Sivertsen 8098 Landego

Medlem: Sten Angelsen 8360 Bøstad
Varamedl.: 1. Kjell Bjørnar Bakken 8028  Bodø

2. Kjell Bjørnar Bakken 8028 Bodø

Medlem: Einar Frismo 8340 Stamsund     
Varamedl.: 1. Rune Johansen     8764 Lovund

2. Jostein Fredriksen 8382 Napp

Fiskarlaget Midt-Norge: 
Medlem: Espen Nilsen 7270 Dyrvik
Varamedl.: 1. Trygve Bratland 7900 Rørvik

2. Håkon Sørensen 7944 Indre Nærøy

Møre og Romsdal Fiskarlag: 
Medlem: Torkil Hopmark 6570 Smøla
Varamedl.: 1.  Paul Kåre Aandahl 6530 Averøy

Medlem: Tormund Grimstad 6050 Valderøy
Varamedl.: 1.  Leif-Egil Grytten 6265 Vatne

2. Arild Gjøsund 6050 Valderøy

Sogn og Fjordane Fiskarlag/ Sør Norges Notfiskarlag:
Medlem: Jarl Magne Silden 6700 Måløy
Varamedl.: 1. Ole S. Einebærholm 5970 Byrknesøy

2. Magnar Lending 6928 Kolgrov

Fiskarlaget Vest:
Medlem: Roar Benjaminson 5550 Sveio

1. Albert Ferkingstad 4274 Stol
2. Finn Magnus Alvestad 5561 Botn

Fylkesfiskerlaget Sør:
Medlem: Olaf Iversen 1684 Vesterøy
Varamedl.: 1.  Asbjørn Reinhardsen  4870 Grimstad 

2.  Carl Fredrik Aamodt 4640 Søgne

Fiskebåt:
Medlem: Sigvald Berntsen  9016 Tromsø
Varamedl.: 1. Martin Karlsen 9014 Tromsø

2. Terje Andre Hansen   9107 Kvaløya

c) ARBEIDSUTVALGET:
Geir Skogheim 9610 Rypefjord 
Olaf Iversen 1684 Vesterøy
Sigvald Berntsen 9016 Tromsø

Varamenn: 
1.  Jarl Magne Silden
2.  Tormund Grimstad
3.  Tommy Nilsen
4.  Gudmund Rognan

Geir Kroknes har arbeidet som seksjonsleder og 
Heidi Merethe Rånes som seniorrådgiver gjennom
beretningsperioden. Seniorrådgiver har arbeidet 
80% stilling i beretningsperioden

Seksjonsleder er ansvarlig for sekretariatets daglige
virksomhet.  Saksbehandling av saker av administrativ
karakter, organisasjonsmessig art samt saksbehandling
i forbindelse med forberedelser og gjennomføring 
av forhandlinger om foreningens avtaler, er tillagt
seksjons leder.

Seniorrådgiverens arbeidsområde er saksbehandling i
forbindelse med tvistesaker og seksjonens medlems-
orienterte virksomhet.  Seniorrådgiver bistår forøvrig
seksjonsleder i forberedelser og gjennomføring av for-
handlinger samt i saksbehandling i andre saker sek-
sjonen får til behandling. I tillegg innbefatter stillingen
behandling av Båteierseksjonens lønn- og reise -
regninger, samt regnskapsføring.

ADMINISTRASJON
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I beretningsperioden har det blitt avholdt 4 møter i
Arbeidsutvalget,  hvorav 3 var avholdt som teamsmøt-
er, mens Hovedforhandlingsutvalget var samlet til 4
møter i perioden.  

I august 2019 ble møte i Hovedforhandlingsutvalget
lagt i tilknytning til en tematur til Skottland/Irland. I
Aberdeen hadde vi møte med Scottish Fishermens og
Federation Scottish Seafood Association, der temaet
var konsekvenser av Brexit for fiskeri- og sjømatnær-
inga.  I Irland hadde vi et hyggelig møte med fiskere fra
Galway Bay Inshore Fisherman Association for å høre
deres tanker både omkring Brexit samt å få informa-
sjon om tariffsystemet. Utviklingen går mot stadig økt
andel utenlandske mannskap, der de fleste er asiatiske
fiskere som jobber på kontrakter.

Det har vært ført hovedforhandlinger med Mannskap -
seksjonen i perioden. 

Forhandlingene ble gjennomført i Geiranger i tids-
rommet 20.-23 oktober 2020. Denne gangen endte for-
handlingene for første gang i historien med brudd.
Partene møttes senere på høsten til videre forhandl-
inger i Trondheim for å gjøre et nytt forsøk på å komme
til enighet, men heller ikke disse forhandlingene førte
frem, med unntak av en bestemmelse som gjelder
avlønning til lærlinger.

Pr. oktober 2021 er tarifforhandlingene fremdeles ikke
avsluttet for en rekke bestemmelser. Det er uklart om
det ender med voldgift, eller om bestemmelsene pro-
longeres fram til neste hovedforhandling i 2022.

Det ble innført ny pensjonstrygd for sjømenn fra 1.
januar 2020. Ordningen er svært ulik den gamle pen-
sjonstrygden for sjømenn, og medfører betydelige
økte kostnader for rederi som er omfattet av denne. 

Båteierseksjonen tok opp saken med Mannskapss -
eksjonen førte gang i april 2020, og etter mange hen-
vendelser fra BES om saken, ble det i slutten av august
avholdt et møte med MSS om saken. Dette møtet førte
ikke fram til en forhandlingsløsning, og MSS gav
uttrykk for at de ville vente med å finne løsning på
denne saken til de ordinære forhandlingene.
Båteierseksjonen hadde derfor forhåpninger om at
saken skulle få sin avklaring under de ordinære tarif-
forhandlingene. Det skjedde ikke, da MSS en tid ut i
forhandlingene meddelte at de ikke ville forhandle om
en tariffmessig løsning av saken.

Pensjonstrygd for sjømenn ble behandlet i voldgift ble
22. mai 2021. MSS hadde lagt med påstand om at dette
spørsmålet ikke kan behandles tariffmessig, siden
ordningen er nedfelt i lovs form. BES påstand var at
dette var en sak som kunne behandles tariffmessig, på
lik linje med andre lovpålagte forhold som allerede er
en del av Fiskerioverenskomsten. BES vant fram med
saken, men det må en ny voldgift til for å få en tariff-
messig avklaring, da MSS ikke ønsker å være med på
en forhandlingsløsning.  Ny begjæring om voldgifts-
nemndbehandling er fremmet, men pr. oktober 2021 er
saken fremdeles ikke berammet. 

Sekretariatet bruker en vesentlig del av arbeidstiden til
kontakt med medlemmer/regnskapskontor som hen-
vender seg til seksjonen.  Mange av henvendelsene er
knyttet til spørsmål om ansettelse/oppsigelse, samt til
fortolkning av enkeltpunkter i avtaleverket.

De tvistesakene som har vært behandlet i Båteier -
seksjonen har i hovedsak vært knyttet til spørsmål om
ansettelse og oppsigelse, samt til uenighet knyttet til
oppgjør.  De aller fleste sakene er blitt løst gjennom
medvirkning fra sekretariatet pr. elektronisk korre-
spondanse/telefon. 

Juridisk bistand er blitt benyttet gjennom engasjement
av advokat i enkeltsaker og i spørsmål av prinsipiell
betydning. 

I enkelte tilfeller har seksjonen gått inn og dekket deler
av saksomkostninger i forbindelse med rettsbehandl-
ing. Dette er blitt avgjort av Arbeidsutvalget i den enk-
elte sak. I denne perioden er det bevilget bistand til
saksomkostninger i flere enkeltsaker, men de fleste
sakene seksjonen har til behandling ender heldigvis
med utenomrettslige løsninger. 

MØTER:

NY PENSJONSTRYGD FOR SJØMENN

RÅDGIVNING:
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Kostnadene ved drift av Mannskapsseksjonen og
Båteierseksjonen som tarifforganisasjoner, dekkes inn
gjennom en egen tariffavgift på 0,170% av omsatt
førstehåndsverdi gjennom salgslag, for medlemsfar-
tøy som har tarifftilhørighet hos seksjonene. 

Tariffavgiften fordeles med henholdsvis 50% til hver av
seksjonene. 

Høsten 2019 ble det avholdt et møte mellom seksjon-
ene om fordeling av tariffavgiften, etter initiativ fra
Båteierseksjonen. Partene kom ikke til enighet om en
endret fordeling, og saken ble midlertidig utsatt.

BÅTEIERSEKSJONENS ARBEID I BERETNINGSPERIODEN

FINANSIERING

Båteierseksjonen får også mange henvendelser, både
fra rederi og regnskapskontor med ulike spørsmål i
forbindelse med tariffavtalen.  Seksjonen synes det er
gledelig at mange båteiere velger å benytte seg av råd-

givningstjenesten Båteierseksjonen tilbyr i forbindelse
med uklarheter om avtaleverket, da spesielt i saker
vedrørende ansettelse/oppsigelse. 

Båteierseksjonen har etter invitasjon deltatt som gjest
på årsmøter / representantskapsmøter til fylkeslag,

gruppeorganisasjoner og salgslag samt deltatt på
Norges Fiskarlags Landsmøte i 2019. 

FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER:
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Virksomhet
Båteierseksjonen er en landsomfattende tarifforganisasjon for norske fiskebåtredere. Båteierseksjonens
Hovedforhandlingsutvalg har i 2019 bestått av 12 representanter valgt fra 7 fylkeslag og en gruppeorganisasjon.
Fra 2020 vil styret bli utvidet til 13 representanter.
Båteierseksjonens arbeidsutvalg består av 3 tillitsmenn valgt av og blant Båteierseksjonens
Hovedforhandlingsutvalg.
Båteierseksjonen har kontor i Trondheim.

Fortsatt drift
Båteierseksjonens driftsinntekter baseres på 50% av innkommet tariffavgift. Styret vurderer at fortsatt drift er
forsvarlig. Styret er av den mening at regnskapet gir et rettvisende bilde av driften i 2019 og stillingen pr.
31.12.19. 

Arbeidsmiljø
Båteierseksjonens administrasjon består av 1,8 årsverk, og har kontorfellesskap sammen med Norges Fiskarlag.
Arbeidsmiljøet er godt. Det har i 2019 vært nærmest 0 sykefravær.

Miljø
Båteierseksjonens virksomhet forurenser ikke miljøet.

Seksjonen har en innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke fremkommer forskjellsbehandling grunnet
kjønn.

Fremtidig utvikling
Båteierseksjonens fremtidige utvikling er avhengig av medlemsoppslutning i Norges Fiskarlag, kvotestørrelser
og råstoffpris. Fram til april 2020 var råstoffprisene gjennomgående høyere enn samme periode i 2019, men
Covid-19 gjør at usikkerhet omkring råstoffpris er økende, da en ikke vet hvordan pandemien på sikt vil påvirke
kjøpekraften i viktige markeder for norsk fisk, slik som Portugal og Brasil.

Seksjonen forventer inntekt for 2020 på om lag samme nivå som 2019.

Resultat disponering

Årets resultat overføres konto for egenkapital.

Trondheim   31.12.2019
18.06.2020
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RESULTATREGNSKAP 31.12.2019 BÅTEIERSEKSJONEN 
Noter 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER

Tariffavgift 5 503 154 4 952 392

SUM DRIFTSINNTEKTER 5 503 154 4 952 392

DRIFTSKOSTNADER

Personalkostnader 1 2 993 087 3 034 445

Reise-og oppholdskostnader 1 026 694 974104

Andre driftskostnader 2 789 970 401 828

SUM DRIFTSKOSTNADER 4 809 751 4 410 377

DRIFTSRESULTAT 693 403 542 015

FINANSINNTEKTER-/KOSTNADER

Renteinntekter 15 258 7 798

NETTO FINANSPOSTER 15 258 7 798

ÅRETS RESULTAT 708 661 549 813

DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER

Overføring til egenkapital 708 661 549 813

SUM DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER 708 661 549 813

BALANSE 31.12.2019 BÅTEIERSEKSJONEN 
Noter 2019 2018

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 864 554 940 282

Bankinnskudd                                3 3 746 626 2 948 447

SUM OMLØPSMIDLER 4 611 180 3 888 729

Andeler aksjefond 3 500 000 3 500 000

SUM EIENDELER 8 111 180 7 388 729

Egenkapital 7 428 780 6 720 119

SUM EGENKAPITAL                    4 7 428 780 6 720 119

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 125 357 89 030

Skyldig off. avg. 352 959 382 438

Annen kortsiktig gjeld 204 084 197 140

Sum  kortsiktig gjeld 682 400 668 608

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 111 180 7 388 727

Trondheim   31.12.2019
18.06.2020

Årsberetning og regnskap: Båteierseksjonen Norges Fiskarlag 2019/2020
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Note  0 Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998, og en benytter reglene for 
små foretak. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi 
når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Kunde-
fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning av forventet tap.

Note  1   Personalkostnader
Samlede utgifter til lønn og andre ytelser til ansatte og tillitsmenn.

2019 2018
Lønn ansatte 1 520 264 1 461 706
Folketrygd 342 205 344 175
Pensjon 603 479 521 117
Godtgjørelser tillitsmenn 438 433 591 295
Andre ytelser 88 798 116 152
Sum 2 993 087 3 034 445

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder for 2019 kr. 938 195,-.
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon, og pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. De ansattes pensjons-
forhold er ivaretatt av DnB Forsikring.
Det er ikke ytet lån til ledende personer eller styret i løpet av regnskapsåret.
Det er ikke avtalt særskilt vederlag ved opphør eller endring av 
ansettelsesforholdet eller vervet til daglig leder og leder av styret.

Note  2 Andre driftskostnader 2019 2018
Advokathonorar/kons.bistand                       311 273 20 016
Revisjonshonorar 15 375 53 012
Konsulentbistand 67 404 176 562
Leie lokaler, lys og varme                            165 561 176 562
Annonser/profilering/porto                                         104 0
Gaver/oppmerksomheter                              10 070 34 491
Trykking 43 032 0
Maskiner, inventar 0 0
Forsikring/garantier/lisenser                     29 211 31 490
Medlemsregister 100 000 0
Kontorrekvisita 8 066 15 532
Telefon/internett 26 490 34 382
Telefon/nettordning 12 000 12 000
Gebyr 1 384 4 345
Andre bevilginger ¬ 0 20 000
SUM 789 970 400 830

Under posten andre driftskostnader er det godtgjørelse til revisor, kostnadsført i 2019 med
kr. 145 375  for revisjon inkl. mva.

Note 3 Bankinnskudd
I posten bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr. 175 872,-.

Note 4 Egenkapital
Egenkapital 01.01.2019  6 720 119
Årets resultat          708 661
Egenkapital 31.12.2019 7 428 780

Note 5 Covid 19
Båteierseksjonen har pr. 30. april 2020 ikke hatt noen negativ økonomisk effekt av covid-19 pandemi-
en. Inntektene har i perioden vært noe høyere enn året før. Kombinert med lavere møteaktivitet
grunnet pandemisituasjonen er derfor likviditeten god.
På sikt er det imidlertid større usikkerhet omkring råstoffpris, da en ikke vet hvordan pandemien vil
påvirke kjøpekraften i de viktigste markedene for norsk fisk. Dette vil kunne påvirke inntektssiden
negativt.

Årsberetning og regnskap: Båteierseksjonen Norges Fiskarlag 2019/2020
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REVISORS BERETNING 2019

        

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegt. 9, NO-7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf:   +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i Båteierseksjonen

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Båteierseksjonen som består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som

er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om

effektiviteten av selskapets interne kontroll;

 vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende

noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede

revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,

kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis

slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan

imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

 vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et

rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Trondheim, 18.08.2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Amund Petter Amundsen
statsautorisert revisor
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BÅTEIERSEKSJONENS BERETNING REGNSKAP FOR 2020

Virksomhet

Båteierseksjonen er en landsomfattende tarifforganisasjon for norske fiskebåtredere. Båteierseksjonens
Hovedforhandlingsutvalg har i 2020 bestått av 13 representanter valgt fra 7 fylkeslag og 2 gruppeorganisasjon-
er. 
Båteierseksjonens arbeidsutvalg består av 3 tillitsmenn valgt av og blant Båteierseksjonens
Hovedforhandlingsutvalg.
Båteierseksjonen har kontor i Trondheim.

Fortsatt drift

Båteierseksjonens driftsinntekter baseres på 50% av innkommet tariffavgift. Styret vurderer at fortsatt drift er
forsvarlig. Styret er av den mening at regnskapet gir et rettvisende bilde av driften i 2020 og stillingen pr.
31.12.20. 

Arbeidsmiljø

Båteierseksjonens administrasjon består av 1,8 årsverk, og har kontorfellesskap sammen med Norges Fiskarlag.
Arbeidsmiljøet er godt. Det har i 2020 vært nærmest 0 sykefravær.

Miljø

Båteierseksjonens virksomhet forurenser ikke miljøet.

Seksjonen har en innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke fremkommer forskjellsbehandling grunnet
kjønn.

Fremtidig utvikling

Båteierseksjonens fremtidige utvikling er avhengig av medlemsoppslutning i Norges Fiskarlag, kvotestørrelser
og råstoffpris. Fram til høsten 2020 var råstoffprisene gjennomgående høyere enn samme periode i 2019, men
siste kvartal 2019 og første kvartal 2020 har råstoffprisene i torskesektoren falt, mye grunnet Covid-19. Det er
usikkert hvordan pandemien på sikt vil påvirke kjøpekraften i viktige markeder for norsk fisk, slik som Portugal
og Brasil. Noe kompenseres på grunn av økte kvoter, samt at prisene i pelagisk fiskere er relativt gode.

Seksjonen forventer inntekt for 2021 på et noe lavere nivå enn 2020.

Resultat disponering
Årets resultat overføres konto for egenkapital.

Trondheim   31.12.2020
64.08.2021
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RESULTATREGNSKAP 31.12.2020 BÅTEIERSEKSJONEN 
Noter 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER

Tariffavgift 5 921 834 5 503 154

SUM DRIFTSINNTEKTER 5 921 834 5 503 154

DRIFTSKOSTNADER

Personalkostnader 1 3 136 411 2 993 087

Reise-og oppholdskostnader 913 519 1 026 694

Andre driftskostnader 2 757 968 789 970

SUM DRIFTSKOSTNADER 4 807 898 4 809 751

DRIFTSRESULTAT 1 113 936 693 403

FINANSINNTEKTER-/KOSTNADER

Renteinntekter 6 906 15 258

NETTO FINANSPOSTER 6 906 15 258

ÅRETS RESULTAT 1 120 842 708 661

DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER

Overføring til egenkapital 4 1 120 842 708 661

SUM DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER 1 120 842 708 661

BALANSE 31.12.2020 BÅTEIERSEKSJONEN 
Noter 2020 2019

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 692 879 864 554

Bankinnskudd 3 4 178 505 3 746 626

SUM OMLØPSMIDLER 4 871 384 4 611 180

andeler aksjefond 4 500 000 3 500 000

SUM EIENDELER 9 371 384 8 111 180

Egenkapital 8 549 622 7 428 780

SUM EGENKAPITAL 4 8 549 622 7 428 780

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 119 846 125 357

Skyldig off. avg. 490 060 352 958

Annen kortsiktig gjeld 211 856 204 085

Sum  kortsiktig gjeld 821 762 682 400

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 371 384 8 111 180

Trondheim   31.12.2020
04.08.2021
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BÅTEIERSEKSJONEN NOTER TIL REGNSKAPET 2020
Note  0 Generelt om regnskapet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998, og en benytter reglene for 
små foretak. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi 
når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Kunde-
fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning av forventet tap.

Note  1   Personalkostnader

Samlede utgifter til lønn og andre ytelser til ansatte og tillitsmenn.

2020 2019
Lønn ansatte 1 582 124 1 520 264
Folketrygd 387 757 342 205
Pensjon 391 213 603 479
Godtgjørelser tillitsmenn 689 810 438 433
Andre ytelser 85 507 88 708
Sum 3 136 411 2 993 087

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder for 2020 kr. 957 187-.
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste 
pensjon, og pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. De ansattes pensjons-
forhold er ivaretatt av DnB Forsikring.
Det er ikke ytet lån til ledende personer eller styret i løpet av regnskapsåret.
Det er ikke avtalt særskilt vederlag ved opphør eller endring av 
ansettelsesforholdet eller vervet til daglig leder og leder av styret.

Note  2 Andre driftskostnader 2020 2019
Advokathonorar/kons.bistand 265 588 311 273
Revisjonshonorar 20 375 15 375
Konsulentbistand 51 072 67 404
Leie lokaler, lys og varme 176 563 165 561
Annonser/profilering/porto 345 104
Gaver/oppmerksomheter 13 340 10 070
Trykking 0 43 032
Maskiner, inventar 27 078 0
Forsikring/garantier/lisenser 40 268 29 211
Medlemsregister 100 000 100 000
Kontorrekvisita/aviser 18 168 8 066
Telefon/internett 30 494 26 490
Telefon/nettordning 12 000 12 000
Gebyr 2 677 1 384
Andre bevilginger 0 0
SUM 757 968 789 970

Under posten andre driftskostnader er det godtgjørelse til revisor, kostnadsført i 2020 med
kr. 20 375,- for revisjon inkl. mva.

Note 3 Bankinnskudd
I posten bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr. 233 059,-.

Note 4 Egenkapital
Egenkapital 01.01.2020 7 428 780
Årets resultat 1 120 842
Egenkapital 31.12.2020 8 549 622

Note 5 Covi 19
Båteierseksjonen har pr. 31. desember 2020 ikke hatt noen negativ økonomisk effekt av covid-19
pandemien. Inntektene har i perioden vært noe høyere enn året før. Kombinert med lavere
møteaktivitet grunnet pandemisituasjonen er derfor likviditeten god.
Så langt i 2021 har pandemien hatt negativ påvirkning på råstoffprisene, spesielt i torskesektoren, og
det antas at inntektene til seksjonen vil få en nedgang i 2021. 
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Stiftet 1926

Hovedadministrasjon:
Besøksadresse: Havnegata 9, Pirsenteret, 7462 Trondheim

Telefon 73 54 58 50 
www.fiskarlaget.no/index.php/tariffseksjoner/bateierseksjonen

Båteierseksjonen
• Båteiernes samarbeidspartner i tariff- og arbeidsrettslige spørsmål

• Vi bistår båteier i tvister med mannskap, og i spørsmål om tariff

• Har du synspunkter eller spørsmål om tariffene, hører vi gjerne fra deg
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