Årsberetning 2020

European Helicopter Center AS
Virksomhetens art og hvor den drives
European Helicopter Center AS driver med trening og utdanning av helikopterpiloter.
Administrasjonslokaler, klasserom, internat og hangar er samlokalisert på Sandefjord Lufthavn Torp.
Selskapet eies i sin helhet av GSA Holding AS.
Selskapet driver pt. ikke med noen forsknings- eller utviklingsaktiviteter.
Redegjørelse for årsregnskapet
I 2020 var driftsinntektene 5 % lavere enn i 2019. Dette kommer først og fremst av at salgsinntektene
sank som følge av at selskapet ble pålagt å holde stengt i halvannen måned under Covid 19pandemien. I etterkant ble produksjonen ytterligere rammet, da Torp Lufthavn reduserte
bemanningen i tårnet i en lengre periode, som følge av pandemien. Vi har også sett et lavere belegg
på internatet i perioden, som følge av at flere studenter flyttet ut i den perioden skolen holdt stengt
under pandemien.
Driftskostnadene sank med 1.64 % i 2020. Selskapets varekostnader er i stor grad variable utgifter
knyttet til produksjonen, eksempelvis; drivstoff, landingsavgifter, produksjonslønn til piloter,
tekniske utgifter på helikopter osv.
De totale lønnskostnadene steg med 17,8 % fra 2019 til 2020. Dette skyldes dels nyansettelser ved
årets begynnelse, dels ekstraordinære lønnsutgifter som følge av lønnspliktdager før
permitteringsperioden under pandemien. Gjennomsnittlig antall årsverk steg fra 10 til 13 i perioden.
Det har vært en økning i avskrivinger i 2020, først og fremst som følge av en ekstraordinær
avskriving på maskin LN-OBW, da denne maskinen fases ut av flåten i løpet av første halvdel 2021.
Kontantbeholdning har vokst til MNOK 9.1.Selskapets totale balanse er MNOK 23.2, hvorav 3.1
MNOK er egenkapital. Selskapets EBIT er nå 259 537 NOK.
Redegjørelse for foretakets utsikter
Selskapets markedsstrategi og fokus på effektiv drift ga synlige resultater ved inngangen til 2020.
Selskapet produserte på forhåndsolgte kontrakter, noe som medførte en god forutsigbarhet i driften.
I midten av mars ble selskapet stengt i halvannen måned som følge av pandemien. Perioden medførte
stor usikkerhet, permitteringer og utsettelser av en rekke kontrakter som følge av reiserestriksjoner
for våre internasjonale studenter. I mai måned lettet restriksjonene, og vi fikk gå tilbake til delvis
drift, med tillatelse til å fullføre de mest kritiske studentkontraktene. I denne perioden var driften på
Torp lufthavn betydelig redusert som følge av permitteringer i tårnet, noe som gjorde av selskapet på
kort varsel flyttet hele sin virksomhet til Jarlsberg Flyplass utenfor Tønsberg. Dette medførte at vi
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klarte å opprettholde deler av produksjonen til tross for manglende fasiliteter på Torp Lufthavn.
Løsningsorienterte ansatte og en fleksibel organisasjon gjorde denne flyttingen mulig.
Siste halvdel av 2020 var preget av uforutsigbarhet som følge av karantener blant studenter og
ansatte, samt reiserestriksjoner for våre utenlandske studenter og ansatte. Produksjonen var likevel på
et tilnærmet normalt nivå, noe som nok en gang viser en stor fleksibilitet i organisasjonen.
Utskifting av maskinpark fortsatte gjennom 2020. Helikopter LN-OTA er solgt. Erstatningsmaskiner
rulleres fortløpende inn i flåten, maskinparken består av en kombinasjon av eide maskiner og
innleiemaskiner.
Selskapet planla en stor investering i en EC 135-maskin for våre 70 elever. Investeringen skulle ha
kommet på plass i 4kv. 2020 men utsettelser fra Airbus gjorde at investeringen ikke kom på plass før
februar 2021og dermed var ikke balanseført i regnskapene. Investeringen er på MNOK 18. Alt av
finansieringen var bevilget og ny kapital fra eierne var balanseført innen 31. desember 2020.
Finansiell risiko
Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet til faste kostnader på maskiner og lokaler.
Lønns- og varekostnader er i stor grad knyttet til produksjon, og vil derfor skaleres ned i perioder
med lite aktivitet.
Selskapets lån er i norske kroner. Kredittrisikoen på faste kunder anses som begrenset, da selskapet
ikke har noen store, dominerende kunder. All flyging betales forskuddsvis.
Gjeld til kredittinstitusjoner er redusert fra 5.7 i 2019, til 3.9 i 2020. Her forventes en økning ved
inngangen til 2021, som følge av kjøp av nevnte helikopter EC 135.
Fortsatt drift
Styret og daglig leder bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet. Selskapet har hatt forsvarlig opptak av nye elever, en solid ordrebacklog og en
tilfredsstillende egenkapital, noe som har gjort oss rustet til å levere et positivt årsresultat til tross for
pandemien.
Antallet leads og interessenter er nå stigende, etter en markant nedgang under den første
nedstengingen i mars 2020. Vi forventer et økt tilsig av internasjonale studenter så fort de
internasjonale reiserestriksjonene opphever.
Styret og daglig leder mener at selskapet har alle forutsetninger for å kunne videreføre en positiv
utvikling.
Arbeidsmiljøet
Sykefraværet i selskapet var på 6.22 % av den totale arbeidstiden i regnskapsåret. Ingen
sykemeldinger eller egenmeldingsdager er direkte relatert til forhold på arbeidsplassen.
28 fraværsdager kommer som en direkte konsekvens av karantenereglement, f.eks der ansatte må
være borte fra arbeidsplassen i påvente av svar på Covid 19-test.
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Èn langtidssykemelding har vært relatert til den ansattes midlertidig tap av sertifikat som følge av
helsemessige årsaker/påvente av operasjon. I slike tilfeller sykemeldes arbeidstakeren, fordi han/hun
ikke vil være i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver så lenge medisinsk godkjenning ikke er gyldig.
Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Styret og daglig leder mener at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende, og vi arbeider aktivt
med HMS i henhold til selskapets gjeldende manualer og forskrifter. HMS-ansvarlig og daglig leder
innehar lovpålagte kurs i HMS-arbeid.
Likestilling
Av totalt antall ansatte i selskapet er tre kvinner. I pilotkorpset er èn kvinne mens i ledende stillinger
utgjør kvinneandelen 50 %. Ingen styremedlemmer er kvinner. Gjennomsnittslønnen for kvinner i
pilotkorpset er tilsvarende som hos menn, og er regulert i arbeidsavtaler der ansenitet og
erfaringsnivå er det som regulerer lønnstrinn.
Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål
tilfredsstillingen ivaretatt, selv om andelen menn er høyere enn kvinner. Helikopterbransjen er
tradisjonelt sett mannsdominert, dette er en trend som viser seg helt ned til yrkesvalg på
fagskolenivå. Det er derfor ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området, da det
ikke er mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som
kjønnsdiskriminerende.
Ikke-diskriminering og tilgjengelighet
Vi mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn.
Ytre miljø
Selskapets målsetning er å fremstå som med en profil der vi setter miljø i fokus. Vi følger de
retningslinjene som legges fra lufthavnens side hva gjelder trafikkavvikling og støy, og opererer ihht
de forskrifter som er gitt rundt avfallshåndtering i hangar, studenthybler og administrasjonslokale.

Sandefjord, 09.04.2021

Anette K. Haldorsen
Daglig leder

Scott M. Smith
Styrets leder

Atle Solum
Styremedlem
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Styremedlem
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Ansattrepresentant
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