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Virksomhetens art
Hermes AS driver trålfiske etter hvitfisk og reker. 

Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune, 

mens virksomheten drives om bord i frysetråleren 

M/Tr «Hermes».

Virksomheten har i 2017 hovedsakelig vært konsen- 

trert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og  

fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konse- 

sjon for å drive. 

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært 

engasjert av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste (tid-

ligere OVT), samtidig som det har vært en del av  

Havforskningsinstituttets referanseflåte. Begge  

engasjementene er betalte oppdrag og inngår der- 

med i årets inntekter.

Formål
Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon 

av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet.

Fortsatt drift 
Styret og daglig leder legger forutsetningen om 

fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen  

av årsregnskapet.

Konsern
Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, 

med dette som morselskap, og med Hermes II AS 

og Iskanten AS som søsterselskap og Angelia AS 

som datterselskap. Unntaksbestemmelsene i Regn-

skapslovens § 3-7 benyttes, og konsernregnskapet 

utarbeides derfor av morselskapet. Regnskapet kan 

fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styrets sammensetning og kompetanse
Det har ikke vært endringer i styret i beretningsåret. 

Selskapets styre har fem medlemmer.

Styreleder Ørjan Nilsen er advokat og partner i  

SimonsenVogtWiig, Tromsø. Nilsen har mange års 

erfaring innenfor blant annet forretningsjus og har 

vært styreleder i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Birger H. Dahl er administrerende  

direktør i Birger H. Dahl AS, et morselskap i konsern 

som eier og driver to ringnotfartøy med base i Bodø. 

Dahl har lang erfaring innen drift av fiskefartøy og 

har hatt mange verv innenfor ulike organisasjoner 

og fora i fiskerinæringen. Han ble valgt inn i styret 

i Hermes AS i 2011.

Styremedlem Kjell Gunnar Mikalsen er tidligere eier 

og daglig leder for, og i dag styremedlem i Scan-

fish Norway AS. Mikalsen har lang erfaring og solid 

kunnskap innenfor kjøp og salg av fisk innenlands 

og ved eksport til hele verden. Han har vært styre- 

medlem i Hermes AS siden 2012.

Årsberetning
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Styremedlem Bjørn Sælen er universitetslektor II ved 

UiT, Norges arktiske universitet, i Tromsø. Sælen er 

statsautorisert revisor og tidligere partner i PwC, 

med spesialkompetanse innenfor fiskeri. Ble valgt 

inn i styret i Hermes AS i 2012.

Styremedlem Åsmund Breivik er skipper på fryse-

tråleren M/Tr «Hermes». Breivik har lang erfaring med 

fiske og har vært skipper på selskapets fartøy siden 

2008. Han har vært ansattes vararepresentant i styret 

siden 2013 og ble valgt inn som styremedlem i 2016.

Styrets arbeid i beretningsåret
Styret har det overordnede ansvaret for driften av 

selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering 

som sikrer dette. Videre blir saker av stor strategisk 

og økonomisk betydning for selskapet alltid be-

handlet i styret.  

I beretningsåret ble det avholdt fem styremøter 

hvor totalt 25 saker ble behandlet.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat 
Fangstvolum
Fangstvolumet i 2017 var 7 757 tonn produktvekt, 

mot 5 671 tonn i 2016. Økningen skyldes tilførte 

kvoter og økt fangst av alle hovedarter; torsk, hyse 

og sei i Barentshavet, sei i Nordsjøen og blåkveite 

fisket ved Grønland. Det ble ikke fisket reker i 2017.

Fangstvolum produktvekt 2017 mot 2016 Veide snittpriser 2017 mot 2016

Volum 2017 2016

Torsk 3 413 2 491

Hyse 1 541 795

Sei 1 911 1 051

Reker 0 785

Blåkveite 261 64

Uer 88 37

Snabeluer 391 385

Annen fisk 152 62

Totalt volum 7 757 5 671

Snittpriser 2017 2016

Torsk 28,93 26,68

Hyse 19,47 14,77

Sei 10,90 16,58

Reker 0,00 24,14

Blåkveite 42,72 41,91

Uer 7,48 7,16

Snabeluer 8,46 9,76

Annen fisk 15,88 12,88

Snittpris all fangst 21,54 21,53
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Prisutvikling
Totalt sett endret ikke prisene seg vesentlig i fra 

2016 til 2017, med en økning på kun 0,01 kroner 

per kilo i veid snittpris for alle leverte produkt. Bak 

den lille endringen i totalpris skjuler det seg større 

variasjoner innenfor de enkelte artene. En stor re-

duksjon i prisen på sei balanserte ut prisøkningen på  

torsk og hyse. Snabeluer ble levert rund i 2017 og 

dermed til en lavere pris.

Kunder
Selskapets tre største kunder representerte til  

sammen 75 % av fangstverdien og 68 % av volumet 

– noe som er nærmest uforandret fra 2016. 

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og  

desidert viktigste kunde gjennom mange år. De fun- 

gerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen AS  

i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. 

Espersen ble etablert i 1937, og er i dag eid av en 

stiftelse. Samarbeidet med disse to aktørene startet 

for ni år siden, og har vært drivende for utviklingen 

av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske. 

For å utvikle dette samarbeidet videre, ble det start-

et flere prosjekter i 2016. Disse ble videreført i 2017 

og fortsetter også i 2018. Scanfish/Espersen kjøper 

i dag hovedsakelig torsk og hyse, samt noe sei. 

Scanfish/Espersens andel av totalen har også økt 

gjennom 2017, og utgjorde da nesten 80 % av total 

fangstverdi av disse artene. Dette skyldes volum-

vekst og høyere priser på torsk og hyse, som utgjør 

hoveddelen av deres innkjøp.  

Egen eksport av fisk
Da markedet for den største torsken var vanskelig 

ved inngangen til 2013, startet selskapet med egen 

eksport. Omfanget har vært gradvis avtakende, og 

i 2017 ble det ikke foretatt noen egen eksport. Sel-

skapet har fortsatt eksporttillatelse. 

Driftskostnader
De totale driftskostnadene gikk opp fra 2016 til 2017.  

Utdrag av kostnader i tabellen under illustrerer også  

noe av denne endringen.

Fellesutgiftene økte med 1 110 713 kroner på grunn 

av veksten i fangstvolumet, noe som også medførte 

økte utgifter til lossing og emballasje.

Lønnskostnadene steg med 5 243 422 kroner. Dette 

skyldes i hovedsak økte utgifter til lott grunnet høyere 

delingsfangst, der også betaling for oppdrag fra 

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste inngår.

Kostnader 2017 mot 2016

Kostnader, utdrag 2017 2016

Fellesutgifter 10 214 748 9 104 035

Lønnskostnader 54 892 975 46 649 553

Bunkers 16 076 156 14 243 092

Vedlikehold 10 175 580 6 049 631

Sum utdrag 88 359 459 76 046 311
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Forbruk av bunkers økte fra 4 283 349 liter i 2016 

til 4 313 614 liter i 2017. Bunkersprisen på verdens-

markedet økte noe i løpet av 2017, og den totale 

snittprisen på innkjøpt bunkers gikk opp fra 3,22 

kroner i 2016 til 3,70 kroner i 2017. I tillegg ble mineral- 

oljeavgiften økt i 2017.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene har 

steget vesentlig i 2017 og endte på 10 175 580 kroner,  

mot 6 049 631 kroner i 2016. Bakgrunnen for dette er 

økt løpende vedlikehold og erstatning av ødelagte 

komponenter etter flere mindre havari uten forsik- 

ringsdekning.

Selskapet har i 2017 balanseført periodisk vedlikehold 

med 1 997 274 kroner. Kostnadene periodiseres over 

tre og fem år. Slik periodisering ble første gang fore-

tatt i 2014. Balanseføringen av periodisk vedlikehold 

er gjort for å gi et mer rettvisende bilde av vedlike-

holdskostnadene per år.

Selskapet har også i 2017 balanseført periodisk klassing. 

Dette utgjorde 2 268 743 kroner per 31.12.

Resultat
Hermes AS hadde i 2017 driftsinntekter på 169 416 100 

kroner, mot 142 997 248 kroner i 2016. I inntektene for 

2017 inngår 3 966 648 kroner fra Fiskeridirektoratets 

sjøtjeneste og 5 000 000 kroner vedrørende salg av  

0,32 kvotefaktorer sei, som deler av annen drifts- 

inntekt.

Resultatregnskapet for 2017 viser et driftsresultat 

på 48 502 528 kroner, og et ordinært resultat etter  

finans- før skattekostnad på 37 630 241 kroner. 

Skattekostnaden på ordinært resultat er 9 023 779 

kroner, noe som gir et ordinært resultat på 28 606 462  

kroner. 

Utbytte og disponering av overskudd
Grimsholm AS og AS Jakobsen & Sønner var minori- 

tetsaksjonærer i Hermes AS med 47 % av aksjene fram  

til juni 2016. Våren 2016 ønsket de å selge sine aksje- 

poster, og la fram et tilbud til majoritetsaksjonær 

Hermes Holding AS.

Nøkkeltall fra regnskapet 2017 mot 2016 

Nøkkeltall 2017 2016

Driftsinntekter 169 416 100 142 997 248

Driftsresultat 48 502 528 39 948 714

Finansresultat -10 872 287 -6 212 870

Ord. res. før skattekostnad 37 630 241 33 735 845

Skattekostnad -9 023 779 -8 156 285

Årsresultat 28 606 462 25 579 560
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Egenkapital
Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen på  

19 175 103 kroner. Utover det som fremkommer i  

regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i  

kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som 

forsvarlig.

Selskapets stilling
Etter styrets mening, gir det fremlagte resultatregn-

skapet med balanse og noter et riktig uttrykk for sel-

skapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Inneværende år
Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2018. 

Med kjøpet av rettigheter i 2016, økte kvotegrunn- 

laget betraktelig, og fra høsten 2017 er opprinnelig 

grunnkvote strukturert inn på fartøyet «Hermes».

I 2018 har selskapet for første gang på mange år ikke  

inngått kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste,  

fordi fartøyet ikke tilfredsstilte de kriterier som var 

satt. Fartøyet har for lang driftstid på motorene til 

å nå opp i konkurranse med nyere fartøy. Selskapet 

legger til grunn at det likevel kan søkes på fram-

tidige oppdrag. 

Risiko
Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift 

er begrensninger i lov og forskrifter som kommer i  

løpet av året. Andre risikoer er hvorvidt man klarer 

å fiske opp kvotene grunnet driftsavbrudd, endrede 

pris- og markedsforhold – inkludert styrket krone- 

kurs, økende oljepriser og kostnadsnivå

Daværende eiersammensetning ville på sikt gitt  

selskapet utfordringer med å tilfredsstille deltaker- 

lovens krav til at fiskefartøy skal eies av aktive 

fiskere. Med dette og selskapets gode drift de siste 

årene til grunn, ønsket både selskapets styre og 

majoritetseier å søke en løsning som innebar videre 

drift.

Da Hermes Holding AS ble innvilget finansiering til  

kjøp av 47 % av aksjene i Hermes AS, var en av bank-

ens betingelser i tilsagnet at det innen 31. august 

2016 skulle tilbakebetales et beløp på 51 000 000 

kroner. Beløpet ble forutsatt tatt ut av Hermes AS 

som tilleggsutbytte basert på avlagt årsregnskap 

for 2015.

Videre stilte banken krav om tilbakebetaling av  

25 000 000 kroner innen 30. juni 2017, med forutset-

ning om at dette beløpet ble tatt som utbytte fra 

Hermes AS for regnskapsåret 2016. Tilsvarende krav 

er satt med ytterligere tilbakebetaling av 25 000 000 

kroner innen 30. juni 2018, med forutsetning om at 

dette beløpet ble tatt som utbytte fra Hermes AS 

for regnskapsåret 2017.

Ut fra dette foreslår styret at 25 000 000 kroner  

av årsresultatet på 28 606 462 kroner utdeles som 

utbytte til aksjonærene, 2 747 822 kroner ytes som 

konsernbidrag og at resterende 858 640 kroner over- 

føres til annen egenkapital.

Utbyttet for regnskapsårene 2016 og 2017 er i sin helhet 

brukt til å styrke konsernets kapitalstruktur.
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Så langt i 2018 har markedssituasjonen for hvitfisk 

syntes positiv med oppgang i priser for både torsk og  

hyse sammenliknet med snittpriser for 2017. En  

styrket kronekurs kan gi utslag i reduserte fiskepriser,  

men dette forventes ikke å slå inn på kort sikt.

Dersom oljeprisen internasjonalt øker, vil selskapet 

bli påvirket gjennom økte bunkerskostnader, noe det 

tas høyde for i budsjettene for 2018.

Med totale langsiktige lån på 361 500 000 kroner, løper 

selskapet også en risiko knyttet til renteøkninger. Dette  

tas det høyde for i budsjettene for inneværende år, 

selv om Norges Bank kun har signalisert en moderat 

renteøkning i 2018.

Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli 

sterkt påvirket av andre risikoforhold for inntektsåret.

Likviditet
Resultatene i 2018 har så langt vært som forventet.  

Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som  

forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total 

likviditetsbeholdning per 31.12.17 var på 5 687 906 kroner.

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen 

negativ med 39 790 893 kroner. Her inngår foreslått 

utbytte på 25 000 000 kroner. I selskapets lånebe-

tingelser (covenant) er det satt krav om at arbeids- 

kapitalen skal være positiv. Bankens covenant er ikke 

overholdt, men waiver fra bank er gitt.

Forskning og utvikling  
Selskapet har bidratt med midler til forskning og ut-

vikling gjennom avgift til salgslag, og i et eget forpro- 

sjekt vedrørende markedsutvikling, som ble avsluttet 

i 2017. Prosjektet, Velkommen om bord / Welcome on 

Board, som var delvis finansiert gjennom Innovasjon  

Norge, er nå videreført i et hovedprosjekt som fra og 

med regnskapsåret 2017 er godkjent innenfor Skatte-

FUNN.

Samfunnsansvar
Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av 

fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjen-

nom Havressursloven definert som fellesskapets 

eiendom, og det påhviler derfor selskapet et særlig 

ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på 

kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samfunnsansvar favner mange områder. Som en del av 

dette, ønsker Hermes AS å tilbakeføre verdier lokalt,  

blant annet ved å bidra til å skape aktiviteter langs  

kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomiske 

bidrag og tilstedeværelse på Sørøyrocken i Sørvær, Liv 

i Loppa i Bergsfjord, sponsor for basketlaget Tromsø  

Storm og som en av hovedsamarbeidspartnerne til  

filmen Den 12. mann.
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Utdanning og rekruttering
I løpet av 2017 har Hermes AS deltatt på flere ut- 

dannings- og rekrutteringsmesser, som Håp i Havet 

ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske univer-

sitet og Forum - Marine Næringer i Hammerfest. Sel-

skapet har i 2017 også inngått et forpliktende sam- 

arbeid med Ungt entreprenørskap Troms. Gjennom 

hele året har «Hermes» hatt lærlinger om bord. I tillegg 

har elever fra fiskerirelaterte utdanninger vært på 

utplassering deler av året.

Bærekraft
Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre  

elementer; miljømessig, økonomisk og sosial bære- 

kraft.

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden 

over. I 2017 har «Hermes» vært en del av miljødug-

naden Fishing for Litter i regi av Miljødirektoratet, og 

bidratt til at 84 tonn søppel er plukket opp av 

havet og fraktet inn til avfallsbehandling på land. 

Også «Hermes II» har deltatt i oppryddingsarbeid  

under miljødugnaden Ren Kyst.

Sporbarhet og dokumentasjon
Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nød-

vendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. 

På denne måten får man bekreftet at produktet er 

lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige 

bestander. Videre vil andre data om bærekraft, i form  

av miljøavtrykk og økonomisk og sosial bærekraft, 

kunne følge produktet. I prosjektet Velkommen om 

bord / Welcome on Board vil selskapets virksomhet 

bli enda enklere å følge med på, noe som igjen an-

tas å ville bidra til en verdiøkning på våre produkter. 

Samarbeid med offentlige etater
Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets 

(HI) referanseflåte. Flåten består av en utvalgt gruppe 

norske fiskefartøyer som bistår HI med innsamling 

av fiskeridata for bestandsberegninger og kvoteråd.  

Flåten leverer inngående informasjon om enkelt- 

fangster og generell fiskeriaktivitet. Mannskapet om 

bord på «Hermes» foretar prøvetaking av egen fangst,  

inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer 

som er nøyaktig like de som benyttes på HI sine egne 

forskningsfartøy.

I tillegg til å delta i HIs referanseflåte, har «Hermes» 

hatt oppdrag med tokt for Fiskeridirektoratets sjø- 

tjeneste. Her foretar fartøyet prøvefiske for å under- 

søke fangstsammensetning i de enkelte trålhal.  

Dersom prøver viser en sammensetning med for mye 

yngelinnblanding, vil fiskefeltet kunne bli stengt. 

Dersom prøvene viser det motsatte, kan det resultere 

i åpning av stengte felt. Oppdragene for sjøtjenesten 

utføres både i fisket etter reker og hvitfisk.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
Hermes AS har sterkt fokus på arbeidsmiljø, sikker-

het og helse på land og om bord, og det jobbes kon-

tinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

Gjennom siste år er det gjort store investeringer i 

kommunikasjonsutstyr, varmesøkende kamera og 

oppgradering av annen instrumentering i rorhuset. 

Dette har resultert både i en bedret arbeidssituasjon 

på broen og økt sikkerhet om bord.

I 2017 har selskapet hatt 6 hendelser ombord som 

har resultert i sykemelding etter moderate person-

skader. Øvrige sykemeldinger har sammenheng med 

forhold utenfor selskapet.
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Totalt har selskapet hatt et gjennomsnittlig syke-

fravær på 2,38 årsverk i 2017, tilsvarende 5,95 %.

Selskapet har i 2017 sluttført implementeringen  

av ISM (International Safety Management) – en  

internasjonal norm for sikkerhetsstyring, både om  

bord i fartøyet og på rederikontoret. Sertifiseringen  

ble gitt i mai 2017. Rederiet anser det som vitalt  

at alle ansatte har en felles forståelse for ISM- 

arbeidet. Alle har derfor gjennomgått kurs i ISM  

og ASH (arbeid, miljø og sikkerhet) i løpet av 2017.

Ytre miljø
Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø 

utover normale avgassutslipp fra ombordværende 

maskineri. Selskapet er, i tråd med sitt mål om en 

bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinu-

erlig prosess der det jobbes med energibesparelse, 

NOX- og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom opp- 

følging og videreutvikling av interne prosesser og 

rutiner, og gjennom samarbeid med leverandører av 

monitoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Likestillingssituasjonen
I 2017 har selskapet ikke hatt kvinnelige ansatte eller 

styremedlemmer. Likestillingssituasjonen i selskapet  

og styret er ikke balansert, men dog akseptabel ut  

fra normalen for bransjen. Hermes deltok i 2017, som 

tidligere år, på flere utdanningsrelaterte messer 

og aktiviteter, som Ungt entreprenørskap og Håp i 

Havet. Ved aktivt å presentere fiskerienes mange 

ulike jobbmuligheter på disse arenaene, håper vi å 

kunne bidra til at også kvinner fatter interesse for 

og rekrutteres til yrket. 

Ingen ytterligere tiltak er iverksatt for å sikre like- 

stilling.

Tvistemål
Selskapet har i beretningsåret ikke vært involvert 

i noen rettstvist.

Tromsø 
31. desember 2017

27. april 2018

Birger H. Dahl Ørjan Nilsen
styreleder

Kjell G. Mikalsen

Jan Roger Lerbukt
daglig leder

Bjørn SælenÅsmund Breivik



17

Samfunnsengasjement



18

Spiren til prosjektet Velkommen om bord ligger  

langt tilbake i tid, og fra 2015 har vi jobbet aktivt med  

kunnskapsformidling om fiskeri generelt og vår egen 

drift spesielt. Særlig gjennom stor aktivitet på sosiale 

medier, egen filmproduksjon, direkteoverføring av lyd  

og bilde fra båten og foredrag på utdannings- og fag- 

messer – har vi i bygd opp rundt vår strategi om å  

være et synlig selskap.

Synlighet skaper verdier
Vi ønsker å gi våre kunder og samarbeidspartnere, 

ulike fagmiljø, ungdom, politikere og andre interes- 

serte innsikt i fiskeriene ved å vise fram og fortelle 

om arbeidet og livet om bord. Prosjektet skal også 

bidra til å øke bevisstheten omkring kvaliteten på 

arbeidet, råstoffbehandlingen og ressursforvaltningen. 

Og vi begynner allerede å se at dette arbeidet inn-

virker direkte på verdiskapingen i selskapet.

Welcome on Board
Forprosjektet ble avsluttet i 2017, etter blant annet  

å ha gjennomført meget vellykkede prøvesendinger  

med toveis lyd og bilde mellom båt og mottaker- 

steder i Norge, Danmark og Belgia. I prosessen har vi  

lært mye og endret fokus en del. I hovedprosjektet,  

som kom i gang i 2017 og fortsetter utover i 2018, har  

den interaktive hjemmesiden Welcome on Board  

blitt stadig høyere prioritert.

Lokalt produkt
Siden skal utvikles videre fortløpende i årene fram- 

over. Valg av leverandører av tekniske løsninger, de- 

sign og innhold ble en interessant prosess. Med vårt  

ønske om å benytte lokale partnere der det er mulig,  

var vi svært førnøyde med å finne lokal kompetanse 

som var fullt på høyde med nasjonale tilbydere. 

Velkommen om bord

Ramsalt Lab, Feber design, Pnkt, Crux film, fotograf  

Marius Fiskum og Jupiter System Partner har vært  

hovedbidragsytere på selve produktet. Vi har også  

hatt uvurderlig hjelp av PwC lokalt på planlegging, 

gjennomføring og analyser.

Logg deg på welcomeonboard.no
I løpet av 2018 lanseres denne interaktive siden.  

Logg deg på og bli kjent med båten og livet på havet.  

Utover året vil det komme stadig nye oppdateringer,  

direktesendinger fra båten og andre muligheter for 

spreke fiskeriopplevelser.

Vi gleder oss, og sier: Velkommen om bord! 



• Følg båtens aktiviteter fra dag til dag

• Interaktivt kart viser hvor båten fisker

• Fangstdata, filmer og skipperens kommentarer

• Samtlige turer lagres i et historisk arkiv

• Bli kjent med mannskapet og livet om bord

• Live-sendinger fra «Hermes»

Følg «Hermes» på welcomeonboard.no

• Interaktiv 3D-modell av båten

• Opplev innsiden av båten med 360-bilder

• Filmer om produksjons- og driftsaktiviteter

• Tidslinje med rederiets historie 

... er noe av det du kan oppleve på  

welcomeonboard.no
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Historien om Hermes AS begynte med Martin Andersens kjøp av «Hermes II» i 1952,  

en historie hans sønn Jan Arne Lerbukt, og neste generasjon Lerbukt, har vært opptatt  

av å ta vare på. Kutteren, som var i selskapets eie helt fram til 1990, ble derfor kjøpt til-

bake til et eget selskap, Hermes II AS, høsten 2016. Målet ved tilbakekjøpet er å restaurere, 

vedlikeholde og bevare båten for ettertiden, for å benytte den til formidling av kystkultur 

og fiskerihistorie gjennom å tilby opplevelser og opplæring om bord.

 
 
 

Foto: Lars Åke Andersen



100-åring på rockfestival
I 2017 hadde «Hermes II» 100-årsjubileum og 

gjennomgikk samtidig større restaureringer og 

oppgraderinger, både innvendig og utvendig. I 

juli tok «Hermes II» turen til Bergsfjord i Finnmark, 

der den deltok som tur- og omvisningsbåt under 

arrangementet Liv i Loppa i Bergsfjord. Dette er 

da også hjemplassen til Martin Andersen, som 

med kjøpet av kutteren i 1952 sådde spiren til 

rederiet Hermes. Slik sett var dette besøket en 

fin markering så vel av jubileet som båtens til-

hørighet til familierederiet.

Uka etter var «Hermes II» en av attraksjonene på 

Sørøyrocken, en festival på Sørvær i Finnmark, som 

Hermes har støttet i flere år. Her ble det arrangert 

turer med publikum og interesserte, ispedd flere in-

timkonserter om bord, blant annet med popartistene 

Sondre Justad, Petter Karlsen og Dagny. 

På disse to langhelgene fikk vi også testet hvordan 

fasilitetene om bord fungerte, og ikke minst registrert 

den store interessen for konseptet «Hermes II» som for-

midlingsarena for nordnorsk kystkultur og fiskerihistorie.

Dugnad for kysten
Høsten 2017 deltok «Hermes II», som én av flere bidrags- 

ytere, på en svært inspirerende strandryddingsdugnad i regi 

av kystryddeprosjektet Ren Kyst. Strender på Rebbenesøy 

utenfor Tromsø var målet for turen. Frivillige stilte opp som 

mannskap, og gjorde en formidabel innsats for kysten og 

miljøet. For Hermes er det viktig å kunne bruke «Hermes II» 

også i slikt arbeid. Kan slike aksjoner ikke bare gjøre kysten 

renere, men også bidra til å øke bevisstheten rundt forsøp- 

lingen av havene rundt oss, er det helt i tråd med selskapets 

ønsker. For et selskap som driver fiske i tredje generasjon, er det 

åpenbart at det må jobbes aktivt for at det skal kunne drives 

bærekraftig fiske og fangst også i framtiden.
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22Foto: Nordisk Film og Zwart Arbeid
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Den 12. mann 
– Hermes II går til filmen!

Høsten 2016 ble Hermes kontaktet av filmselskapet Nordisk film, 

som sonderte muligheten for et samarbeid i forbindelse med inn- 

spillingen av filmen Den 12. mann. Dette var en ny dramatisering  

av Jan Baalsruds berømte flukt fra tyskerne under andre verdens-

krig. Historien var tidligere filmatisert under tittelen Ni liv, men 

denne gangen skulle søkelyset i større grad settes på Baalsruds 

hjelpere – de som berget livet hans. Forespørselen gikk ut på om 

Hermes ville være en “hjelper” til filmproduksjonen, blant annet 

gjennom å låne ut «Hermes II» i rollen som skuta «Brattholm I»,  

som Baalsrud og de andre 11 sabotørene brukte da skulle gå i land  

på kysten utenfor Tromsø. 

En avtale ble inngått: «Hermes II» gikk til filmen – mens rederiet 

bidro økonomisk, som en av prosjektets hovedsamarbeidspartnere. 

Innspillingene med «Hermes II» ble gjort på senvinteren 2017.  

Filmen fikk svært gode kritikker, og seilte raskt opp som en av 

Norges mest sette kinofilmer gjennom tidene. 

At «Hermes II» faktisk ble brukt under evakueringen av Finnmark 

i 1944, og dermed spilte en viktig rolle for mange under andre 

verdenskrig, var også en faktor som gjorde det naturlig for rederiet 

å gå inn som en av filmens hovedhjelpere.
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Hermes på farten

Shawntez Patterson
TROMSØ STORM

Åsmund Breivik
 HERMES
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<<< 
TROMSØ STORM - UVÆR FRA NORD!

I 2017 gikk det litt trått sportslig for basketlaget Tromsø Storm. 

For å kunne beholde plassen i den øverste basketligaen i Norge, 

hadde de behov for å forsterke laget. De henvendte seg da 

til oss for å høre om mulighetene for samarbeid og støtte.

Tromsø Storm er flere ganger norgesmestere, og driver et  

godt breddetilbud for både jenter og gutter. Det siste var  

en svært viktig faktor når vi vurderte forespørselen. Med  

flere basketinteresserte i bedriften, bestemte vi oss like  

godt for å gå inn som en av hovedsponsorene. Dette 

gjorde det også mulig for klubben å hente amerikaneren 

Shawntez Patterson til Tromsø, noe som bidro sterkt til 

at laget beholdt plassen i toppserien. 

Avtalen ble signert om bord på «Hermes», hvor klub- 

bens representanter også fikk en omvisning og prøvd  

seg på noen skudd mot en medbrakt basketkurv. Vi  

våger å påstå at det ikke er ofte amerikanske proffer  

spiller basket på en tråler, men det ga tydeligvis  

mersmak. For neste gang vi fikk dem på besøk, var 

hele laget med! 

>>> 
UTADRETTET VIRKSOMHET

Også i 2017 var vi tilstede på flere utdannings- 

relaterte konferanser, messer og aktiviteter. Vårt  

samarbeid med Ungt entreprenørskap ble for- 

malisert, og vi får stadig besøk av engasjerte 

ungdommer med stor interesse for de mange  

mulighetene fiskerinæringen har å by på.

Vi blir ofte invitert til å presentere Hermes,  

som selskap og fiskeriaktør. Interessen for 

vårt utadrettede arbeid er særlig stor, både 

i fiskerinæringen, næringslivet generelt og 

hos offentlige institusjoner. 

Og med synlighet som en viktig del av vårt 
DNA, takker vi ja så ofte vi kan.

Arrangement hos Hermes i regi av Ung i Troms, Troms fylkeskommune, 
Murmansk Consultig Group og Embrace Life fra Gibostad

Hermes formaliserte avtalen som partner i 2017. 
Vi deltok også som dommere under fylkesmessa for ungdomsbedrifter 

og bidro med presentasjoner og foredrag i ulike sammenhenger. 

Utdanningskonferanse for den marine næringen på UiT 
- det arktiske universitet. Her har vi deltatt fast de senere årene,  

og presentert oss selv og næringen gjennom egen stand og foredrag.

Utplasseringselever og våre lærlinger var med oss på 
messa og presenterte ulike utdanninger innen fiskerifag.

Årlig næringskonferanse i Hammerfest med fokus på verdiskaping og 
næringsutvikling, hvor vi deltok med stand, foredrag og bedriftspresentasjon.

UNGT ENTREPRENØRSKAP

UTDANNINGSMESSA TROMSØ

FORUM - MARINE NÆRINGER

UNG LEDER I BARENTS

HÅP I HAVET



Ringvirkninger

LOKALE LEVERANDØRER 
Fiskebåtrederiet Hermes har sin opprinnelse i Loppa  

kommune sør i Finnmark. M/Tr «Hermes» er fortsatt  

registrert i Sør-Tverrfjord i Loppa, mens den daglige 

driften styres fra bedriftens kontor på Kystens Hus  

i Tromsø. Som et 100 % nordnorsk eid selskap, har  

det alltid vært naturlig, og viktig, for Hermes å priori- 

tere lokale samarbeidspartnere og innkjøpsavtaler.  

For et selskap som lever av felles ressurser i havet, 

og er avhengig av levende kystsamfunn, innebærer 

det et ønske om å legge igjen verdier som er med 

på å skape positive ringvirkninger i landsdelen. 

Leverandører som Kræmer Maritime med provian- 

tering og skipshandel, Troms Fryseterminal med 

lasting, lossing og lagring og NOFI som leverandør  

av ulikt utstyr, er eksempler på lokale bedrifter hvor 

vi kjøper mer tradisjonelle varer og tjenester for 

relativt store summer. Samtidig er det et økende 

behov for spesialkompetanse fra ulike tjenestelev-

erandører som sitter på kunnskap om nye tekno- 

logiske løsninger innenfor moderne fiskerier, kom-

munikasjon og markedstilnærming. Fysisk arbeid 

som er påkrevd om bord, utføres flere steder langs 

kysten der ekspertisen måtte finnes.
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SAMFUNNSBIDRAG
Basert på en enkel verdikalkulator som DNB har 

laget, skapte Hermes – direkte gjennom vare- og  

tjenestekjøp og skatter og avgifter, og indirekte 

gjennom økte aktiviteter hos leverandører – ringvirk- 

ninger på 47,1 mill kroner i 2017. I sin modell regner 

DNB seg for eksempel fram til hvor mange syke-

pleiere eller barnehageplasser som finansieres av en  

bedrifts aktivitet. Hermes har gjort samme øvelsen. 

Med grunnlag i tall og modeller fra SSB og Kom-

munenes sentralforbund, beregnes ringvirkningene 

av selskapets samfunnsbidrag til 75 lærerstillinger, 

278 barnehageplasser eller 106 sykepleiere. Regne- 

stykket kan kanskje virke noe søkt, men det bidrar 

likevel til en bevisstgjøring i rederiet om at verdi- 

skapingen om bord på «Hermes» også er viktig for 

små og store lokalsamfunn langs kysten. 
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Resultatregnskap for 2014

Årsregnskap

DRIFT Note 2017 2016

Driftsinntekter

Salgsinntekt 1, 2 159 183 032  116 807 595  

Annen driftsinntekt 1, 2, 8 10 233 068  26 189 654  

Sum driftsinntekter 169 416 100  142 997 248  

Driftskostnader

Fellesutgifter 1 10 214 748  9 104 035  

Lott og lønnskostnader 3 51 892 975  46 649 553  

Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4, 5 16 019 962  14 347 025  

Annen driftskostnad 6, 16 42 785 887  32 947 921  

Sum driftskostnader 120 913 572  103 048 534  

DRIFTSRESULTAT 48 502 528  39 948 714  

FINANS

Finansinntekter

Annen renteinntekt 122 148  185 720 

Annen finansinntekt 1 542 14 922

Sum finansinntekter 123 691 200 642  

Finanskostnader

Annen rentekostnad 10 957 661 6 211 478  

Annen finanskostnad 38 316  202 034  

Sum finanskostnader 10 995 977 6 413 512

FINANSRESULTAT (10 872 287) (6 212 870)

Ordinært resultat før skattekostnad 37 630 241 33 735 845  

Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8 9 023 779  8 156 285  

Ordinært resultat 28 606 462  25 579 560  

ÅRSRESULTAT 28 606 462  25 579 560  

Overføringer

Avsatt til ordinært utbytte 9 25 000 000 25 000 000  

Ytet konsernbidrag 2 747 822  2 014 919  

Overføringer annen egenkapital 9 858 640 (1 435 365) 

Sum overføringer 28 606 462  25 579 555 
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Balanse per 31 .12.2017

EIENDELER Note 31.12.2017 31.12.2016

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 10 376 217 966 406 998 313  

Sum immaterielle eiendeler 376 217 966  406 998 313  

Varige driftsmidler

Skip 4, 10 39 557 215  46 040 957 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 4, 10 6 895 651 3 694 032 

Sum varige driftsmidler 46 452 866 49 734 990 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 30 000 30 000  

Andre fordringer 11 4 266 017 5 991 562 

Sum finansielle anleggsmidler 4 296 017  6 021 562  

SUM ANLEGGSMIDLER 426 966 849  462 754 865  

OMLØPSMIDLER

Varer 10, 12 10 435 650  11 258 993 

Fordringer

Kundefordringer 10 14 510 451  10 935 224 

Andre kortsiktige fordringer 11 2 022 296  177 387 

Sum fordringer 16 532 748 11 112 611 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 10, 13 5 687 906  5 566 634  

SUM OMLØPSMIDLER 32 656 303  27 938 238  

SUM EIENDELER 459 623 152  490 693 103  
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Balanse per 31 .12.2017

Birger H. Dahl Ørjan Nilsen
styreleder

Kjell G. Mikalsen

Jan Roger Lerbukt
daglig leder

Bjørn SælenÅsmund Breivik

EGENKAPITAL OG GJELD Note 31.12.2017 31.12.2016

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 14 2 115 400 2 115 400 
Overkurs 9 15 003 542 15 003 542 
Sum innskutt egenkapital 17 118 942 17 118 942 

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 2 056 161 1 197 521 
Sum opptjent egenkapital 2 056 161 1 197 521  
SUM EGENKAPITAL 19 175 103  18 316 463  

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 6 500 852 6 931 507  
Sum avsetning for forpliktelser 6 500 852 6 931 507 

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 10 361 500 000  385 000 000  
Sum annen langsiktig gjeld 361 500 000  385 000 000  
SUM LANGSIKTIG GJELD 368 000 852  391 931 507  

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 4 269 531 3 529 505 
Betalbar skatt 8 8 586 701  8 111 136  
Skyldig offentlige avgifter 16 253 679 25 090 352 
Utbytte 25 000 000 5 000 000 
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 3 615 555  2 686 559  
Annen kortsiktig gjeld 15 14 721 730  16 027 575  
SUM KORTSIKTIG GJELD 72 447 196 80 445 127 

SUM GJELD 440 448 048 472 376 634 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 459 623 152  490 693 097  

Tromsø 
31. desember 2017

27. april 2018



Ørjan
Johansen
STUERT
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Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- 

loven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre 

fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps 

Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. 

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. 

Konsernregnskapet utarbeides av mor i henhold til 

unntaksreglene i Regnskapslovens §3-7.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- 

eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon; 

se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres 

etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 

poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter 

seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 

laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig 

verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig 

eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vur- 

dert til anskaffelseskost. 

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives 

over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. 

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp 

ved verdifall som forventes ikke å være av forbi- 

gående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto 

salgsverdi og verdi i bruk. 

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer 

knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert 

når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes 

å være til stede.

Vedlikehold / påkostning
Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmidde-

lets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de utbedres. Ut-

gifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake 

til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt 

hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnads-

føres direkte. Utgifter som representerer en standard- 

heving ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges 

kostpris, dvs. balanseføres.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost 

(FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis 

prinsipp). 

Når det gjelder usolgt hvitfisk ombord og på fryse-

lager per 31.12, er dette vurdert til netto oppnådd 

salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen 

av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rett- 
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visende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. 

Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår 

virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2017 ut fra 

denne verdien.

Fellesutgifter
I posten fellesutgifter inngår det som innen selskap- 

ets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/ 

fellesutgift, som lott og hyre til stuert, reisekost- 

nader ved mannskapsbytte, lossing, emballasje og 

pakkeforsikring.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres til pålydende 

etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning 

til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering 

av de enkelte fordringene. 

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvaren-

de vurdering.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter peri-

odens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller 

til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring 

i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved ut- 

gangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skatte- 

reduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller 

som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte-

messige verdier. I beregningen er det også medtatt 

ligningsmessig framførbart underskudd ved regn-

skapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduser-

ende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 

reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 

indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter 

omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsik-

tige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater 
og antakelser/forutsetninger
Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger  

om framtiden som påvirker både hvilke regnskaps- 

prinsipper som anvendes og rapportere beløp for eien- 

deler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, 

samt inntekter og kostnader for regnskapsåret. 

Estimater og underliggende forutsetninger gjennom-

gås og vurderes løpende, og er basert på historisk 

erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger 

om fremtidige hendelser som anses å være sannsyn-

lige under nåværende omstendigheter. De endelige 

resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer 

i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden 

estimatene endres.
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NOTE 2 – SALGSINNTEKT

Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder I år I fjor

Salg av fisk (*) 166 946 836 123 519 125

Salg av tjenester og annet (herunder FDIR og HI) 5 237 068 26 189 654

Salgsinntekt strukturkvoter 5 000 000 0

TOTALT (*) 177 183 904 149 708 778

Spesifikasjon av salg fordelt geografisk I år I fjor

Salg i Norge (*) 177 183 904 141 248 926

Salg til eksport Hong Kong (*) 0 7 459 852

TOTALT (*) 177 183 904 149 708 778

Driftsinntekter I år I fjor

Salg av fisk, tjenester og annet 177 183 904 149 708 778

Avgifter ved salg av fisk innenlands og ved eksport (7 767 804) (6 711 530)

TOTALT 169 416 100 142 997 248

Utover fiske på tildelte kvoter har fartøyet vært en-

gasjert av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, samt at 

det inngår i Havforskningsinstituttets referanseflåte. 

Begge disse engasjementene er betalte og inngår  

i årets inntekter. De er i 2016 og 2017 klassifisert  

under andre driftsinntekter i resultatoppstillingen.

 

(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk
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NOTE 3 – LOTT OG LØNNSKOSTNADER

Selskapet har hatt 40 årsverk i regnskapsåret

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor

Lott og lønn 51 157 007 45 947 422

Arbeidsgiveravgift 287 873 283 365

Pensjonskostnader 306 533 326 330

Andre lønnsrelaterte ytelser 141 562 92 437

TOTALT 51 892 975 46 649 553

Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjons-
kostnad

Bonus/ 
annet

Sum

Daglig leder 1 468 411  31 729 (*) 8 501 1 508 641

Styremedlemmer 487 000 0 0 487 000

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon 157 460

Samlet honorar til revisor 157 460

Pensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 

for selskapets ansatte jf. lov om obligatorisk tjeneste- 

pensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjons- 

ordning som tilfredsstiller kravene i loven. Daglig leder 

er omfattet av ordningen, og dennes andel av pensjons- 

ytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. 

Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnads-

føres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for 

denne pensjonsordningen.

(*) Naturalytelser, forsikring og elektronisk kommunikasjon.
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NOTE 4 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Avskrivningstablå Konsesjoner 
og struktur-

kvoter

Skip Driftsløsøre, in-
ventar, verktøy, 
kontormaskiner

Sum

Anskaffelseskost per 01.01. 438 646 435 106 977 414 7 407 903 553 031 753

+ Tilgang 0 0 5 457 492 5 457 492

- Avgang 24 000 000 0 0 24 000 000

Anskaffelseskost per 31.12. 414 646 435 106 977 414 12 865 395 534 489 244

Akk. av/nedskr. per 01.01. 31 523 123 60 936 457 3 713 871 96 173 451

+ Ordinære avskrivninger 7 280 347 6 483 743 2 255 873 16 019 962

- Tilbakeført avskrivning 375 000 0 0 375 000

+ Tap ved avgang 0 0

Akk. av/nedskr. per 31.12. 38 428 470 67 420 200 5 969 744 111 818 414

Balanseført verdi per 31.12. 376 217 966 39 557 214 6 895 651 422 670 831

Prosentsats for ord. avskr. 4-100 4-33 20-100

Avgang på 24 000 000 utgjøres av seitrålkonsesjon solgt 2017.  

NOTE 5 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Selskapet har en grunnkvote som er evigvarende. Denne er bokført til en verdi på 252 000 000 kroner. Øvrige 

kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. 

Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 6 – NÆRSTÅENDE

Det er med virkning fra 1. desember 2012 inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet 

som leietaker og Jan Arne Lerbukt som utleier av selskapets driftsbase. Leieavtalen gjelder første etasje i 

driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikraner og fendret kai.

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig for leie av lokaler. Leien er fastsatt til 300 000 

kroner per år, med en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder.
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NOTE 7 - MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE  
FOR UTSATT SKATT/ UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier 

i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller 

som kan utlignes er nettoført. 

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

  Resultat før skattekostnader 37 630 241

+ Permanente og andre forskjeller -353 474

+ Endring i midlertidige forskjeller   2 116 707

= Inntekt før fradrag for konsernbidrag 39 393 474

- Ytet konsernbidrag 3 615 555

= Inntekt 35 777 919

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

 Beregnet skatt av årets resultat 9 454 434

= Sum betalbar skatt     9 454 434

+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)     -430 655

+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)   0

= Ordinær skattekostnad    9 023 779

Skattesats i inntektsåret   24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt   9 454 434

+/- Effekt av skatt på konsernbidrag   -867 733

= Betalbar skatt i balansen   8 586 701

2017 2016

+ Driftsmidler 18 876 451 21 487 084

+ Gevinst- og tapskonto 5 122 108 1 402 636

+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 4 266 017 5 991 562

- Utestående fordringer -1 500 000 0

+ Neg. midl. forskj. som ikke utlignes 1 500 000 0

Sum positive skatteøkende forskjeller 28 264 575 28 881 282

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel 28 264 575 28 881 282

Balanseført utsatt skatt 6 500 852 6 931 507

NOTE 8 - SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT
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NOTE 9 - EGENKAPITAL

NOTE 10 - GJELD, PANT OG GARANTIER MV.

Aksjekapital/ 
selskapskapital 

Overkurs Annen-
egenkapital

Sum  egenkapital

Pr 01.01. 2 115 400 15 003 542 1 197 521 18 316 468

+ Fra årets resultat 29 677 526 29 677 526

- Konsernbidrag: -2 747 822 -2 747 822

- Årets utbytte: -25 000 000 -25 000 000

Pr 31.12. 2 115 400 15 003 542 2 056 161 19 175 103

Pantesikret gjeld I år I fjor

Revolverende trekkfasilitet (*) 361 500 000 385 000 000

Sum gjeld sikret med pant 361 500 000 385 000 000

(*) Selskapet har en langsiktig gjeld i form av en “revolverende trekkfasilitet”, også kalt “rammelån”. Trekk- 
fasiliteten er “revolverende”, dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var 
benyttet fullt ut ved balansedagen som betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunkt 
var 0,-.

Den del av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er 361 500 000 kroner. 

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Pant Balanseført

Fiskeredskaper 5 000 000 1 275 707

Driftstilbehør 5 000 000 5 619 944

Varelager 10 000 000 10 435 650

Kundefordringer 10 000 000 16 010 451

Sum pantsatte eiendeler 30 000 000 33 341 752

Tinglyst pant i fartøyet er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.



NOTE 11 - ANDRE FORDRINGER

Langsiktig: I år I fjor

Periodisert klassing 2 268 743 3 349 483

Periodisert vedlikehold (*) 1 997 274 2 642 079

Sum langsiktig 4 266 017 5 991 562

Kortsiktig: I år I fjor

Forskuddsbetalte leier 0 0

Forskuddsbetalt forsikring 105 136 94 165

Forskuddsbetalte kostnader 215 043 83 222

Periodisering erstatning forsikring 1 313 186 0

Krav refusjon skatteetaten, SkatteFUNN  388 931 0

Sum kortsiktig 2 022 296 177 387

Selskapet foretar hovedklassing av skip/ maskiner hvert femte år. Denne kostnaden er periodisert og balanse-
ført og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for.

Selskapet foretar løpende vedlikehold av fartøyet, men den delen av vedlikeholdet som er forventet å ha en 
viss periodisk gjentakelse og varighet, er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over fem eller tre år, 
avhengig av vedlikeholdets forventede varighet.

NOTE 12 - VARER

Pr beholdningstype I år I fjor

Beholdning fisk 7 300 000 8 700 000

Beholdning bunkers 1 511 827 815 515

Beholdning proviant 87 771 109 600

Beholdning bruk, “deler” 567 156 644 403

Beholdning reservedeler fabrikk 968 896 989 475

Totalt 10 435 650 11 258 993

Beholdning fisk består av usolgt fisk om bord og på fryselager, der det meste er solgt umiddelbart etter 

årsskiftet.
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NOTE 13 - BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør 1 702 912 kroner per 31.12. i 2017 mot 1 515 251 kroner per 31.12. året før.

NOTE 14 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende 100 kroner. Samlet aksjekapital utgjør 2 115 400 kroner.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse Antall Samlet Bokført

A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000

Splitt 30.01.2006 11 000 100 kr 1 100 000

Emisjon 30.01.2006 10 154 100 kr 1 015 400

Samlet 21 154 100 kr 2 115 400

Selskapets aksjonærer per 31.12.  

Navn A-aksjer Sum aksjer Eierandel

Hermes Holding AS 21 154 21 154 100% (*)

Sum 21 154 21 154 100%

(*) 35% eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.

Selskapet har fått godkjent et prosjekt i SkatteFUNN-ordningen, og tilskuddet for 2017 er beregnet til  

388 931 kroner. Tilskuddet er ført som reduksjon av andre driftskostnader.

NOTE 15 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD

NOTE 16 - OFFENTLIGE TILSKUDD / SKATTEFUNN

Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster

Spesifikasjon I år I fjor

Lønnskostnader 14 148 591 15 775 072

Påløpt kostnad 278 014 150 092

Avsetning for forpliktelser 0 58 560

Forskuddsbetalte avgifter 295 126 43 850

Sum 14 721 730 16 027 575



Odd Arne
Vartdal
SKIPPER
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Mannskapet – vår viktigste ressurs
Et mannskap på 18 eller flere, er nødvendig for å drifte «Hermes». 
Sammensetningen av teamene om bord er selskapets suksessfaktor  
nummer én. Folk skal trives i lag, de skal stole på hverandre når de 
utfører krevende arbeidsoppgaver, og de skal inneha riktig erfarings- 
kompetanse og utdannelse. Her fortjener skipperne og mannskapet 
skryt for å ha lyktes med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, noe 
som er nødvendig for å kunne utføre et effektivt og bærekraftig fiske.

42Foto: Srisoi Foto/ Geir Bjørndal Srisoi
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Kontantstrømoppstilling
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Likvider tilført / brukt på virksomheten NOTE 2017 2016

Resultat før skatt 37 630 241 33 735 845

+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler 0 125 000

+ Avskrivninger 16 019 962 14 347 025

- Årets betalte skatter (8 111 136) (7 138 474)

+/- Endring i varelager 823 343 7 922 205

+/- Endring i kundefordringer (3 575 227) (7 124 060)

+/- Endring i leverandørgjeld 740 025 (2 739 299)

+/- Periodisert klassing / vedlikehold 1 725 546 (1 476 102)

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 (11 987 427) 8 918 352

A = Netto likviditetsendring fra virksomheten 33 265 328 46 570 493

Likvider tilført / brukt på investeringer

+/- Investeringer i varige driftsmidler 3 282 124 4 330 431

+/- Endringer i immaterielle rettigheter 30 780 347 (293 344 653)

- Av- og nedskrivninger (16 019 962) (14 347 025)

- Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler 0 30 000

B = Netto likviditetsendring fra investeringer 18 042 508 (303 391 247)

Likvider tilført / brukt på finansiering

+/- Endring langsiktig gjeld 2 (23 500 000) 305 000 000

- Utbytte, ordinært og tillegg (25 000 000) (51 000 000)

+/- Inn- / utbetalinger av konsernbidrag (2 686 559) 0

C = Netto likviditetsendring fra finansiering (51 186 559) 254 000 000

A + B + C = netto endringer likvider gjennom året 121 277 (2 820 754)

+ Likviditetsbeholdning per 01.01. 5 566 634 8 387 388

= Likviditetsbeholdning per 31.12. 5 687 911 5 566 633

Kontantbeholdning mv framkommer slik:

Kontanter og bankinnskudd per 31.12. 3 3 984 994 4 051 383

+ Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. 1 702 912 1 515 251

= BEHOLDNING AV KONTANTER MV 31.12. 5 687 906 5 566 634
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NOTE 1 – ENDRING I ANDRE TIDSAVGRENSNINGSPOSTER

NOTE 2 – ENDRING LANGSIKTIG GJELD

Salgsproveny fra salg av strukturkvoter seitrål har i sin helhet blitt brukt til å nedbetale langsiktig gjeld.

NOTE 3 - KONTANTER OG BANKINNSKUDD PER 31.12.

Selskapet hadde ved årsskiftet ingen tilgjengelig likviditet på rammelån.

Spesifikasjon I år I fjor

Forsk.bet. og andre omløpsmidler IB 177 387 894 136

- Forsk.bet. og andre omløpsmidler UB 1 727 171 177 387

- Merverdiavgift IB 17 524 988 5 445 244

+ Merverdiavgift UB 8 845 154 17 524 988

- Trekk og avgifter IB 7 565 364 6 968 826

+ Trekk og avgifter UB 7 408 526 7 565 364

- Annen kortsiktig gjeld IB 16 027 575 20 502 254

+ Annen kortsiktig gjeld UB (*) 14 721 730 16 027 575

Sum +/- endring i andre tidsavgrensningsposter (11 987 427) 8 918 352

(*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster

Lønnskostnader 14 148 591 15 775 072

Påløpt kostnad 278 014 150 092

Avsetninger for forpliktelser 0 58 560

Forskuddsbetalte avgifter 295 126 43 850

SUM 14 721 730 16 027 575



     

Trygghet i tøff jobb
Med fysisk utfordrende arbeid under krevende forhold,  
må hensynet til sikkerheten alltid komme først. Fordi vi  
anser det som vitalt at alle har den samme forståelsen  
for sikkerhetsarbeidet, har samtlige ansatte gjennomført  
kurs i ISM (International Safty Management) og ASH  
(arbeid, sikkerhet og helse) i løpet av 2017. 

For selskapets del, ble implementeringen av ISM slutt-
ført i 2017 – både om bord i fartøyet og på rederikontoret. 
Sertifiseringen ble gitt i mai 2017. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til generalforsamlingen i Hermes AS 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet for Hermes AS som består av balanse per 31. desember 2017, 
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 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 2017, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 
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Uavhengig revisors beretning - Hermes AS  2 
 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

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 årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

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. 

 

Tromsø, 29. juni 2018 
ERNST & YOUNG AS 

 

 

Kai Astor Frøseth 
statsautorisert revisor 



Thomas  
Askestad

Remi 
Elvebakken
 
FISKERE
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Fiskets gang

Driftsopplegg
«Hermes» drev i 2017 fiske på tildelte kvoter av 

torsk, hyse, sei, snabeluer og blåkveite, samt bi-

fangst av andre kommersielle arter. Fisket foregikk 

langs norskekysten, i Barentshavet, i Svalbardsonen,  

på Øst-Grønland og i Nordsjøen. Det ble ikke fisket 

reker i 2017.

Total fangst
Total fangst i 2017 var 7757 tonn, en økning på 286 

tonn fra 5671 tonn i 2016.

Alle tall som oppgis i tabell er produktvekt landet 

fangst, ikke rundvekt, slik som våre kvoter oppgis.

Fangstvolum

Totalt fangstvolum 2010 til 2017

2010

7 835 535

To
nn

2011 2012 2013 2015 2016 20172014

6 256 8556 322 967

5 288 025
  5 577 819 5 947 263 5 671 389

7 757 492

Art 2017 Andel 2016 Andel Endring

Torsk 3413 44 % 2491 44 % 37 %

Hyse 1541 20 % 795 14 % 94 %

Sei 1911 25 % 1051 19 % 82 %

Reker 0 0 % 785 14 % -

Blåkveite 261 3 % 64 1 % 306 %

Uer 88 1 % 37 1 % 137 %

Snabeluer 391 5 % 385 7 % 2 %

Annen fisk 152 2 % 62 1 % 145 %

Totalt 7757 100 % 5671 100 % 37 %

Andre arter

Snabeluer

Uer

Blåkveite

Reker

Sei

Hyse

Torsk
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Antall turer og turlengde
Det ble gjennomført totalt 22 turer på hvitfisk.  

Dette er 5 flere turer enn i 2016. Turene varierte fra 

8 til 30 døgn.

Fartøyet var i drift i 334 døgn, inkludert steaming til 

og fra fiskefelt og tid medgått til levering av fangst, 

mens det i 2016 var drift i 352 døgn. Denne nedgangen 

skyldes verkstedopphold og tekniske problemer som 

gjorde at det kun ble tauet enkeltrål i en periode på  

høsten.

Fiske etter hvitfisk
I kategorien hvitfisk inngår de fiskeslagene selskapet 

er tildelt kvoter for. Ellers tilkommer også bifangst 

av annen fisk som det ikke er fartøykvoter for. I til- 

legg fisket fartøyet, som en av tre norske trålere, 

blåkveite på Øst-Grønland i 2017. 

Torskefisket var godt gjennom hele vinteren. Særlig 

opplevde selskapet gode fangster i mars, april og 

mai, mens høsten var noe dårligere og mer utfor-

drende – som den har vært senere år.

Hysefisket i 2017 pågikk i hovedsak på vinteren og 

våren, og «Hermes» fisket opp den opprinnelige 

kvoten fra årets start. På høsten kom det store 

kvotetillegg til trålflåten. Hysefisket i november og 

desember var også utfordrernde, men en god del 

bedre enn i samme periode året før.

Seifisket i Nordsjøen foregikk i stor sett i august. 

Grunnet tekniske problemer ble det ikke fisket med 

dobbeltrål, men fisket var såpass bra at det likevel 

ble gjennomført nærmest som planlagt.

Fiskeriet utover høsten har foregått langt nord de 

senere årene, og da gjerne øst om Svalbard. Dette 

har ført til at det er gjort avtaler mellom fiskeri- og 

miljøorganisasjonene om ikke å utøve fiske i områder 

der fiske tidligere ikke er dokumentert. Hermes AS 

er veldig positiv til en slik enighet mellom organi- 

sasjonene, da det er svært viktig for et langsiktig 

bærekraftig fiske at det blir høstet nok kunnskap 

før nye områder åpnes.

Myndighetene har i løpet av 2017 og 2018 satt i gang 

et arbeid med reguleringsplaner/lovverk for dette 

området, der vi har deltatt i dialogmøter. En lov- 

regulering av sonene med sårbare habitat der man 

ikke har fangstet før, stiller selskapet seg meget 

positiv til.

Tauetid
Total tid med bruket i sjøen var 4033 timer, noe som 

tilsvarer 168 døgn.
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Fangstvolum og fangstrater
I 2014 ble det for første gang på mange år åpnet for 

direktefiske etter uer. Slikt fiske ble også gjennom-

ført i 2017.

For året under ett gir den totale fangstmengden 

sett mot tauetiden, en gjennomsnittlig fangstrate på 

2996 kg rund vekt per time, noe som er en bedring 

fra 2016. 

Fangstratene varierer sterkt etter hvilke fiskeslag 

det fiskes på (torsk/hyse/sei/uer/blåkveite/reker), 

årstid, område, værforhold og andre variabler.

Bunkersforbruk
Totalt forbruk av bunkers var på 4 313 614 liter i 2017, 

en økning på 30 265 liter fra 2016. Snittforbruket  

per driftsdøgn økte fra 12 169 liter per døgn i 2016 til  

12 915 liter per døgn i 2017.

Bunkersforbruk per kg fangst
Bunkersforbruket per kg fangst varierer sterkt med 

fangstratene på den enkelte tur. De mest bunkers- 

effektive turene i 2017 var torske- og hysefisket på 

vinteren og våren.

Snittforbruket gjennom hele året var 0,56 liter per 

kg levert fangst. Dette er en markant nedgang fra 

0,75 liter per kg i 2016.

Trålene vi fikk utviklet i 2014, der vi reduserte tråd- 

arealet i trålnettet betydelig, er fortsatt i bruk. 

Marked og omsetning
Priser på våre produkter
Prisene på de fleste arter, unntatt sei og snabeluer, 

gikk opp fra 2016 til 2017. Samlet veid snittpris for 

alle leverte produkter økte med 1 øre fra fjoråret. 

For en mer detaljert oversikt over prisutviklingen 

på de forskjellige produktene selskapet leverer, se 

tabell og figur på neste side.

Største kunder
Scanfish/Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk 

og hyse, samt noe sei. Deres andel utgjorde nesten  

80 % av total fangstverdi av disse artene. Dette  

skyldes volumvekst og høyere priser på torsk og 

hyse, artene som utgjør hoveddelen av deres innkjøp.

Fangstverdi
En markant oppgang i totalt oppfisket kvantum 

medførte at fangstverdien totalt sett endte på et 

meget godt nivå.
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Snittpriser

Art 2017 2016 Endring Endring

Torsk 28,93 26,68 2,25 8,43 %

Hyse 19,47 14,77 4,7 31,82 %

Sei 10,9 16,58 -5,68 -34,26 %

Reker - 24,14 - -

Blåkveite 42,72 41,91 0,81 1,93 %

Uer 7,48 7,16 0,32 4,47 %

Snabeluer 8,46 9,76 -1,3 -13,32 %

Annen fisk 15,88 12,88 3 23,29 %

Snittpris 21,54 21,53 0,01 0,05 %
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Snittpriser totalt 2010 til 2017

Andre arter
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Blåkveite
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Administrasjon

Om bord

Forretningsadresse
Sør-Tverrfjord

Tlf 78 45 92 80
Postboks 56, 9584 Sør-Tverrfjord

Søndre Botten, Sør-Tverrfjord
post@hermesas.no

Tråleren M/Tr «Hermes»

Tlf 850 01 510 / 951 06 779
Postboks 175, 9252 Tromsø

rorhus@hermesas.no

Drifts-/regnskapskontor
Tromsø

Tlf 77 61 55 10
Postboks 175, 9252 Tromsø
Kystens Hus, 2. etasje
post@hermesas.no

Jan Roger Lerbukt
daglig leder

janroger@hermesas.no
417 75 510

Geir Martin Lerbukt
administrasjonssjef

geir@hermesas.no
907 50 175

Signor Antonsen
kommunikasjonssjef

signor@hermesas.no
913 32 058

Jan Arne Lerbukt
teknisk leder

janarne@hermesas.no
917 75 510

Odd Arne Vartdal
skipper

oddarne@hermesas.no
920 23 327

Karl Anton Wassbakk
maskinsjef

kalle@hermesas.no
916 17 108

Torry Petersen
maskinsjef

torry@hermesas.no
+298 756 747

Åsmund Breivik
skipper

asmund@hermesas.no
905 82 281
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