
Årsberetning 2016 

Gripship AS

Virksomhetens art og hvor den drives.
Gripship AS driver brønnbåtrederi. Konsernet har 3 skip som utfører oppdrag i Irland og Chile. 
Selskapets hovedkontor ligger i Kristiansund.

Resultat, investeringer, finansiering og likviditet.
Konsernets driftsinntekter var 54,7 mill. kroner i 2016. Herav utgjorde 41,3 mill. kroner 
driftsinntekter på skipene. Driftsresultatet ble 14,8 mill. kroner og årsresultatet ble 8,3 mill. 
kroner.

Konsernets egenkapital utgjorde 65,5 mill. kroner pr. 31.12.16 mot 59,5 mill. kroner for fjoråret. 
Dette utgjorde en egenkapitalandel på 21,8 % mot 20,9 % for fjoråret. Virkelig verdi av skipene 
overstiger balanseførte verdier slik at den reelle egenkapital er høyere. Konsernets egenkapital 
vurderes som tilstrekkelig ut fra virksomheten.

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter ble positiv med 26,2 mill. kroner. Grip Pacific 
ble ferdigstilt ved verft i Tyrkia og det meste av kontantstrømmer og likviditetsreserver ble 
benyttet til denne investeringen.

I morselskapet ble driftsresultatet minus 1,2 mill. kroner og årsresultat 8,9 mill. kroner. 
Rentekostnader på obligasjonslån ble viderefakturert datterselskapene. Selskapet inntektsførte 
konsernbidrag med 9,9 mill. kroner. Morselskapets egenkapitalandel utgjorde 20,9 % pr. 
31.12.16 mot 19,1 % for fjoråret. Likviditetsreserver etter opptaket av obligasjonslån ble overført 
datterselskaper for investeringer i nytt skip.

Pr. 31.12.16 var likviditetsbeholdning i morselskapet 0,04 mill. kroner og for konsernet 5,1 mill. 
kroner. Likviditeten i konsernet har vært stram under byggeprosessen med det nye skipet, men 
dette vil forbedre seg nå når skipet er satt inn i fast kontrakt i Chile.

Fortsatt drift.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. 
Årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Forskning og utvikling.
Konsernet har fått innvilget skattefunnprosjekt knyttet til avlusing av fisk. Prosjektet er i 
startfasen.

Personal - Arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. 
Sykefraværet i selskapet var på totalt 4,7 % i regnskapsåret for konsernet. Det har i 
regnskapsåret forekommet ikke forekommet skader eller ulykker.



Av totalt 40 antall ansatte i konsernet, er alle menn. Morselskapet har ingen ansatte. Styret 
består av 5 menn. Styrene i datterselskaper har samme sammensetning som i morselskapet. 
Ved nyansettelser og valg av styremedlemmer stiller begge kjønn likt.

Ytre miljø.
Konsernets og morselskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, ut over det som er 
naturlig for næringen. Vi har fokus på miljøtiltak og søker å redusere virksomhetens negative 
effekter på miljøet.

Finansiell risiko
Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente på 
obligasjonslånet. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige 
perioder. Obligasjonslånet er notert ved Nordic ABM og det stilles en rekke lånevilkår som må 
oppfylles.

Markedsrisiko
To av konsernets skip går i langtidskontrakter i hhv. Irland og Chile, mens det tredje går i 
spotmarkedet i Chile. Den generelle markedsituasjonen medvirker til at konsernet er komfortabel 
med kontraktssituasjonen. Ledelsen mener at er gode muligheter for nye kontrakter.
Mulighetene i spotmarkedet i Chile anses som gode.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses begrenset. 
Historisk sett har det ikke vært mye tap på fordringer.

Valutarisiko
Konsernet er sårbart med hensyn til valutakurser, da en stor del av virksomheten drives i 
utlandet. Dette gjelder både inntekter og kostnader knyttet til skipene i Chile. Skipet i Irland 
mottar sine inntekter i NOK og har norsk mannskap.

Likviditetsrisiko
Konsernets likviditet er særlig påvirket av finansieringen gjennom obligasjonslånet. Likviditeten 
har vært stram i byggeperioden. Alle tre skipene er imidlertid i drift fra årsskiftet noe som bidrar 
med betydelige positive kontantstrømmer.

Operasjonell risiko
Det er alltid risiko forbundet med drift av skip. Dette kan medføre perioder hvor man mister 
inntekter. Konsernet har imidlertid omfattende forsikringsordninger. Videre har vi kontrakter med 
våre kunder med obligatoriske vedlikeholds dager. Konsernet driver effektiv og har god historie 
for ikke å bruke opp avtalte vedlikeholds dager

Fremtidig utvikling
Markedet for brønnbåter er generelt sterkt. Dette er forårsaket av vekst i næringen og problemer 
med å håndtere fiskesykdommer. To av skipene har flerårige kontrakter og vil genere betydelige 
inntekter i årene fremover. Det tredje skipet har vært på spot-markedet i Chile i et halvt år og 
mulighetene i dette markedet anses som gode de neste årene. Det arbeides parallelt med å få 
langsiktig kontrakt også for dette skipet.



Redegjørelse om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
Det vises til eget vedlegg i forbindelse med redegjørelse etter Regnskapsloven kapittel 3

Disponering av årsresultat i morselskapet
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Til dekning av tidligere udekket tap kr. 6 663 063

Kristiansund, den 31. desember 2016 / 28. april 2017

Finn Backer 
Styrets leder

Gunnar Brekstad 
Styremedlem

Gunnar Backer 
Styremedlem

Sverre Taknes 
Styremedlem

Håvard Moe 
Styremedlem



Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og 
samfunnsansvar i GRIPSHIP

GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og 
revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ansees å være i tråd med 
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Hovedprinsippene for eierstyring og selskapsledelse i GRIPSHIP bygger på følgende forhold:

• GRIPSHIP skal ha en åpen og pålitelig kommunikasjon med omverdenen, både om 
virksomheten generelt og om forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse spesielt.

• GRIPSHIPs styre skal i sitt virke tilstrebe å være selvstendig og uavhengig av selskapets 
ledelse

• GRIPSHIP skal ha en klar arbeidsdeling mellom eierne, styret og selskapets ledelse
• Aksjonærene i GRIPSHIP skal behandles likt

Nedenfor følger en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen 
er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 30. oktober 2014 og omfatter 
alle punktene i anbefalingen. For å gjøre redegjørelsen lett tilgjengelig for leseren følges samme 
struktur som i den norske anbefalingen.

1. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Utøvelsen av GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse har til hensikt å styrke tilliten til 
selskapet og bidra til verdiskaping over tid. Det er etablert en klar rollefordeling mellom eierne, 
styret og daglig ledelse i henhold til anbefalingen og gjeldende lovgivning.

Styret har utarbeidet instrukser for styrets arbeid og konsernsjef.

Styret har vedtatt GRIPSHIPs verdigrunnlag og etiske retningslinjer for alle medarbeidere i konsernet. 
De etiske retningslinjene tar utgangspunkt i konsernets verdigrunnlag. GRIPSHIPs verdigrunnlag og 
etiske retningslinjer vil omtales på konsernets nettside. I tillegg har GRIPSHIP etablerte interne 
varslingsrutiner.

Styret har videre vedtatt GRIPSHIPs virksomhetsplattform med visjon, løfter og mål og en overordnet 
konsernstrategi.

Styret gjennomgår jevnlig de vedtatte instrukser og retningslinjer.

2. VIRKSOMHET

GRIPSHIPs formål er definert i selskapets vedtekter. Selskapets virksomhet er å eie aksjer i andre 
selskaper og hva hermed står i forbindelse.

GRIPSHIPs eiere etablerte i 2015 en «eierstrategisk plattform» for GRIPSHIP hvor kjernevirksomhet i 
GRIPSHIP er definert som leveranse av shipping tjenester til oppdrettsnæringen.
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Det overordnede målet for konsernet er å skape langsiktige og forutsigbare verdier for aksjonærene 
slik at aksjonærene over tid oppnår en verdiutvikling som gjør det attraktivt å videreføre eierskapet i 
GRIPSHIP.

Den overordnede konsernstrategien er å skape vekst og utvikling gjennom fornyelse, partnerskap og 
oppkjøp. Innenfor de respektive virksomhetsområdene skal verdiskapning oppnås gjennom effektiv 
drift og gjennom å realisere synergier på tvers av selskapene og virksomhetsområdene i konsernet.

3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

Konsernet opererer i en kapitalintensiv bransje og realisering av konsernets mål og strategier 
forutsetter at konsernet opprettholder en solid finansiell posisjon, kjennetegnet ved en tilstrekkelig 
egenkapitalandel, forutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer og tilgang på tilstrekkelige 
likviditetsreserver.

Styret er ikke gitt fullmakt til å dele ut utbytte, foreta kapitalforhøyelser eller til å erverve egne 
aksjer.

4. LIK BEHANDLING AV AKSJONÆRER OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

GRIPSHIP har en aksjeklasse. Alle aksjer er likestilte. Alle eierne behandles likt og det skal ikke 
forekomme forskjellsbehandling av eierne.

Eksisterende eiere har som hovedregel fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser. Dersom denne 
fortrinnsretten fravikes, skal det begrunnes ut fra selskapets og aksjeeiernes felles interesse og 
begrunnelsen vil bli offentliggjort i forbindelse med børsmelding om kapitalforhøyelsen.

Dersom transaksjoner som ansees som vesentlige for konsernet finner sted mellom konsernet og 
nærstående, innhenter styret en uavhengig verdivurdering og gjør denne kjent for eierne.

Transaksjoner mellom konsernet og nærstående parter skal fremgå av note til konsernregnskapet.

Transaksjoner med nærstående parter inngås generelt på ordinære markedsmessige betingelser som 
om de var gjennomført mellom uavhengige parter.

5. FRI OMSETTELIGHET

Aksjene i Gripship AS er fritt omsettelige.
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6. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er det øverste organet for eiernes utøvelse av myndighet i GRIPSHIP AS. 
Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold til norsk lov, herunder godkjennelse av 
årsregnskap og årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse av styrets og revisors 
godtgjørelse. Videre utpeker generalforsamlingen aksjonærvalgte medlemmer til styret og vedtar 
vedtektsendringer. Ordinær generalforsamling avholdes i henhold til vedtektene innen utgangen av 
juni hvert år.

Saksdokumenter sendes eierne i god tid og minimum en uke før generalforsamlingen holdes. Det 
søkes å gi tilstrekkelig utfyllende opplysninger slik at eierne på forhånd kan ta stilling til de sakene 
som skal behandles på generalforsamling.

Selskapets vedtekter inneholder ikke bestemmelser om hvem som skal være møteleder på selskapets 
generalforsamlinger. I henhold til aksjelovens bestemmelser åpnes følgelig generalforsamlinger av 
styrets leder og møteleder velges av generalforsamlingen.

7. VALGKOMITE

Selskapet har en valgkomite bestående av to personer og som er valgt av generalforsamlingen. 
Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen kandidater til selskapets styre. Valgkomiteen har 
kontakt med aksjeeierne, styremedlemmene og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater til 
styret.

Selskapets valgkomité er ikke vedtektsfestet og generalforsamlingen har ikke fastsatt retningslinjer 
for valgkomiteen.

8. STYRET, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Styret i GIPSHIP AS består av 5 medlemmer. Styrets fem medlemmer består i dag av selskapets fem 
eiere.

Styremedlemmene skal velges på grunnlag av konsernets behov for kompetanse, kapasitet og evne 
til å ta balanserte beslutninger. Styret skal opptre uavhengig av egeninteresser og fungere effektivt 
som et kollegialt organ til selskapets beste.

Styret sammensettes slik at det kan ivareta selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 
Eierne har en målsetning om å få mangfold i styret i forhold til kjønn, industriell forståelse og faglig 
bakgrunn. I tillegg tilstrebes kontinuitet i styret.

Relevant informasjon om styremedlemmene skal finnes på selskapets nettside.

Styreleder Finn Backer er som hovedregel styreleder i datterselskapene. Han er også styreleder i 
GRIPSHIP AS.

Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene velges for to år av gangen.
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9. STYRETS ARBEID

Styret har det overordnede ansvar for ledelsen av konsernet og gjennomføring av konsernets 
strategi.

Konsernets ledelse utarbeider forslag til strategi, langsiktige mål og budsjett. Konsernmål, 
konsernstrategi og budsjett vedtas av styret.

Styret har under utarbeidelse en styreinstruks som regulerer ansvarsområder, oppgaver og 
rolledeling for styret, styrets leder og konsernsjef. Styreinstruksen innehar også bestemmelser blant 
annet om habilitet og taushetsplikt, beslutningsdyktighet, innkalling, møteregler og protokoll.

Styrets leder har ansvar for at styrets arbeid gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i henhold 
til gjeldende lovgivning og vedtatte styreinstrukser. Styret arbeider etter en årlig plan.

Konsernsjefen er ansvarlig for GRIPSHIPs operative ledelse. Konsernsjefen ansettes av styret.

Det avholdes normalt fire styremøter gjennom året. I tillegg avholdes det normalt et eget 
strategimøte i forbindelse med oppdatering av konsernstrategien. Ved behov avholdes 
ekstraordinære styremøter for å behandle saker som ikke kan vente til neste ordinære styremøte.

Det er i 2016 avholdt fire styremøter.

Styret mottar periodisk rapportering hvor selskapets økonomiske og finansielle status fremlegges.

Selskapet rapporterer kvartalsvis til Oslo børs og følger fristene fra Oslo Børs for sin halvårs- og 
årsregnskapsrapportering.

10. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring av 
konsernets virksomhet. Risikostyringen og internkontrollen skal reflektere virksomhetens art og 
omfang samt verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

11.GODTGJØRELSE TIL STYRET

Generalforsamlingen fastsetter årlig honorar til styrets medlemmer. Godtgjørelsen til styret er ikke 
resultatavhengig og det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmene.

Styreleder har i 2016 hatt særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet.

Utbetalte styrehonorarer er spesifisert i note til konsernregnskapet. Selskapet har inntil nå ikke 
vedtatt eller utbetalt styrehonorar.

12.GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret. Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte fastsettes av 
konsernsjefen.
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Konsernsjefen har rett til 3 måneders etterlønn i henhold til avtalt oppsigelsestid ved oppsigelse fra 
selskapets side eller ved egen oppsigelse som skyldes vesentlige endringer i selskapets eierstruktur 
eller tidligere vedtatte hovedstrategi for konsernet.

Godtgjørelser til ledende ansatte er spesifisert i note til konsernregnskapet.

13.INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

GRIPSHIP legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter, med størst 
fokus på de interessenter som berøres direkte av GRIPSHIPs virksomhet.

GRIPSHIPs kommunikasjon med finansmarkedet skal gi investorer og analytikere et best mulig 
grunnlag for å skape et riktig bilde av selskapets finansielle stilling, sentrale verdidrivere og 
risikofaktorer som kan påvirke fremtidig verdiskaping. All offisiell informasjon, herunder 
børsmeldinger, pressemeldinger og rapporter er tilgjengelig på selskapets nettside og/eller 
Stamdata.

Selskapet har definert hvem som er selskapets talsmann i ulike saker. Selskapet har under 
utarbeidelse beredskapsplaner for håndtering av media i saker av spesiell karakter.

14.SELSKAPSOVERTAKELSE

Styret har så langt ikke funnet det hensiktsmessig å utarbeide særskilte retningslinjer for 
overtakelsessituasjoner.

15.REVISOR

Revisor deltar i i møter med ledelse og styret med formål om hele tiden forbedre selskapets rutiner.

I forbindelse med disse møtene gjennomgår revisor vesentlige endringer i selskapets 
regnskapsprinsipper, vurderinger av vesentlige regnskapsestimater og eventuelle vesentlige forhold 
hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen.

Revisor har årlig en gjennomgang med Konsernsjef og Styreleder hvor en gjennomgår selskapets 
interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Revisor har rett til å 
delta på selskapets generalforsamlinger.

I forbindelse med avleggelsen av årsresultatet kan revisor avtale møte med styret uten at 
administrasjonen er tilstede.

Opplysninger om revisors honorar fordelt på revisjon og andre tjenester er spesifisert i note til 
konsernregnskapet.

15.SAMFUNNSANSVAR

GRIPSHIP har ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, 
både med hensyn til ytre miljøpåvirkning, arbeidsforhold, menneskerettigheter og øvrige sosiale
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forhold. GRIPSHIP legger til grunn regjeringens definisjon av samfunnsansvar som angitt i St. meld. 
nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

Kristiansund n, 28.04.2017

Sverre Christian Taknes Håvard Moe

Gunnar Backer Gunnar Brekstad

Finn Backer 
Stytreleder
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Gripship AS - Konsern

Resultatregnskap

Morselskap Konsern

2015 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

0 0 Driftsinntekter skip 2 41 302 276 28 880 879
0 400 000 Annen driftsinntekt 13 378 890 0
0 400 000 Sum driftsinntekter 54 681 166 28 880 879

0 0 Lønnskostnad 3 11 229 425 4 911 743
0 3 915 Avskrivning 4 9884 171 4 632 772

100 332 1 590 793 Annen driftskostnad 3,4 18 783 776 12 642 178
100 332 1 594 708 Sum driftskostnader 39 897 372 22 186 693

-100 332 -1 194 708 Driftsresultat 14 783 794 6 694 186

Finansinntekter og finanskostnader
1 976 260
2 885 459 

917 651
0

7 733 286 
6 826 211 

-8 780 127

9871 168 
16 062 246 

201 507 
83 801 

15 628 627 
509 369 

10 080 726

Inntekt på investering i datterselskap
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

0
0

213 181 
11 594 861

7 497 860
8 418 892 

-4 108 710

0
0

935 289
4 508 459
5 998 918 

11 204 298 
-11 759 468

-8 880 459 8 886 018 Ordinært resultat før skattekostnad 10 675 084 -5 065 282

-2 221 781 2 222 955 Skattekostnad på ordinært resultat 10,11 4 376 218 586 797

-6 658 678 6 663 063 Årsresultat 6 298 867 -5 652 079

Minoritetens andel 751 356 0

Majoritetens andel 5 547 511 -5 652 079

-6 658 678
-6 658 678

6 663 063 
6 663 063

Overføringer
Overført udekket tap 
Sum overføringer

Årsregnskap for Gripship A S - konsern Organisasjonsnr. 815340582



Gripship AS - Konsern

Balanse pr. 31. desember

Morselskap Konsern

2015 2016 Eiendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
2 221 781 0 Utsatt skattefordel 10,11 2 154 344 2 250 825
2221 781 0 Sum immaterielle eiendeler 2 154 344 2 250 825

Varige driftsmidler
0 0 Skip 4,8 275 062 900 107 769 132
0 0 Skip under bygging 4 0 89 403 270
0 0 Maskiner/utstyr under utførelse 4 3 848 704 0
0 25 445 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 232 951 55 390
0 25 445 Sum varige driftsmidler 279 144 555 197 227 792

Finansielle anleggsmidler
56 265 000 56 271 150 Investeringer i datterselskap 5,8 0 0

146 347 911 209 038 140 Lån til foretak i samme konsern 0 0
0 1 870 540 Andre fordringer 1 876 964 0

202 612 911 267 179 830 Sum finansielle anleggsmidler 1 876 964 0

204 834 692 267 205 275 Sum anleggsmidler 283 175 863 199 478 617

Omløpsmidler

Fordringer
0 0 Kundefordringer 7 056 659 10 064 637
0 627 556 Andre kortsiktige fordringer 5 063 616 3 879 668

145 833 9 871 168 Fordring på konsernselskap 0 0
145 833 10 498 724 Sum fordringer 12 120 275 13 944 305

63 815 710 37 165 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 5 136 618 70 679 014

63 961 543 10 535 889 Sum omløpsmidler 17 256 892 84 623 319

268 796 235 277 741 164 Sum eiendeler 300 432 756 284 101 936

Årsregnskap for Gripship A S - konsern Organisasjonsnr. 815340582



Gripship AS - Konsern

Balanse pr. 31. desember

Morselskap Konsern

2015 2016

57 950 000 57 950 000
57 950 000 57 950 000

0 0
-6 665 344 -2 280
-6 665 344 -2 280

0 0

51 284 656 57 947 720

0 1 174
0 1 174

210 000 000 210 000 000
210 000 000 210 000 000

857 354 2 525 342
0 0
0 0

3 101 606 3 509 560
3 552 618 3 757 369
7 511 578 9 792 271

217 511 578 219 793 445

268 796 234 277 741 165

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital

Minoritetens egenkapital 

Sum egenkapital

Avsetning forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Obligasjonslån
Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Note 2016 2015

7,11 57 950 000
57 950 000

57 950 000
57 950 000

11
11

1 093 423 
0

1 093 423

1 518 403 
0

1 518 403

6 495 935 0

65 539 357 59 468 403

10 0 0
0 0

8 210 000 000 210 000 000
210 000 000 210 000 000

10 524 654 3 807 838
10 4 337 250 1 131 982

1 535 697 411 992
0 0

8 495 798 9 281 721
24 893 399 14 633 533

234 893 399 224 633 533

300 432 756 284 101 936

Finn Backer 
Styrets leder

Kristiansund, den 31.12.2016/28.04.2017 
I styret for Gripship AS

Gunnar Brekstad 
Styremedlem Styremedlem

Håvard Moe Sverre Taknes
Styremedlem Styremedlem
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Gripship AS - Konsern

KontantstrømsoppstiNing

Morselskap Konsern

2015 2016 2016 2015

KONTANTSTRØMMER FRA O P ER A SJO N ELLE  AKTIVITETER

-8 880 459 8 886 018 Resultat før skattekostnad 10 675 084 -5 065 281
0 0 Periodens betalte skatt -1 131 982 0

-1 976 260 -9 871 168 Inntekt på investering i datterselskap 0 0
0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0
0 3 915 Ordinære avskrivninger 9884 171 4 632 772
0 0 Endring i kundefordringer/forskudd fra kunder 3 007 978 -135 176

857 355 2 652 206 Endring i leverandørgjeld 6 716 816 85 902
3 406 785 -625 601 Endring i andre tidsavgrensingsposter -2 899 680 17 048 615

-6 592 579 1 045 370 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 26 252 387 16 566 832

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

0 0 Innbetalinger fra investeringer i tilknyttet selskap 0 0
0 -5 909 Utbetalinger ved investeringer i datterselskap 0 0
0 0 Utbetalinger ved finansiell leasing 0 0
0 0 Innbetalinger ved salg av driftsmidler 0 0
0 -29 360 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -91 800 933 -92 676 993

-139 661 711 -64 788 647 Endring i fordring/gjeld mot datterselskaper 0 0

-139 661 711 -64 823 916 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -91 800 933 -92 676 993

0 0

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Endring i langsiktig fordring/gjeld 0 0
0 0 Endring i kortsiktige fordring/gjeld 0 0
0 0 Opptak av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
0 0 Nedbetaling av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 -67 200 000
0 0 Endring kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 0

210 000 000 0 Innbetalinger/utbetalinger til andre långivere 0 210 000 000
0 0 Innbetalinger/utbetalinger til minoriteter 6 150 0

70 000 0 Innbetalinger/utbetalinger til aksjonærer 0 70 000

210 070 000 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 6 150 142 870 000

63 815 710 -63 778 546 Netto endring i likvider -65 542 396 66 759 839
0 63 815 710 Beholdning av likvider pr. 01.01 70 679 014 3 919 175

63 815 710 37 165 Beholdning av likvider pr. 31.12. 5 136 618 70 679 014

Årsregnskap for Gripship A S  - konsern Organisasjonsnr. 815340582



Gripship AS - Konsern

Noter 2016
Note 1 Regnskapsprinsipper

Gripship AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er i Kristiansund kommune. Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med norsk regnskapslov og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Selskapet Gripship AS ble stiftet 25.04.2015. Konsernregnskapstall for 2015 gjelder for perioden fra 02.07.15. Tall for 2015 er således ikke 
sammenlignbare med 2016.

Driftsinntekter og -kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter 
sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i sammen periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp 
på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene dette gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et 
driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig 
verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser 
som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres.

Aksjer og andeler i datterselskap og tilknyttet selskap
Aksjer i datterselskaper og tilknyttet selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelskost for 
aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det blir foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke 
kan antas å være forbigående og det må anses etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke 
lenger er tilstede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger er inntektsført i samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger 
utbytte/konserngidrag andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende tilbakebetalingen av investert kapital, og 
utdelingene er fratrukket investeringsverdi i balansen i morselskapet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene

Skatt
Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige 
og det skattemessige resultatet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter er vurdert 
til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir periodisert og klassifisert som renteinntekt/-kostnad.

Kontantstrømsoppstilling
Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontatnekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd 
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Årsregnskap for Gripship A S - konsern



Gripship AS - Konsern

Noter 2016
Konsern

Kondolisering
Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske resultat når konsernselskapene betraktes som en regnksapsmessig enhet. Følgende 
selskap inngår i konsernet:

Morselskap:
Gripship AS

Forretnings
adresse

Kristiansund

Eierandel

100 %

Datterselskaper Gripship AS:
Gripship Service AS Kristiansund 100 %
Grip Shipholding AS Kristiansund 97 % 3 % eies av Grip Pacific AS
Grip Pacific AS Kristiansund 100 %
Inversiones Austral SpA* Puerto Montt, Chile 49 %

Datterselskaper Gripship Service AS:
GripShip SpA Puerto Montt, Chile 49 % 51 % eies av Inversiones

Datterselskap av GripShip SpA
Inversiones Gripship SpA Puerto Montt, Chile 100 %

Austral SpA

Gripship AS har reell mulighet for kontroll på balansedagen, og virksomheten i Chile innregnes i konsernregnskapet. 

Konsolideringsprinsipper
Ved konsolideringen av morselskapet med datterselskapene til et konsernregnskap, ermorselskapets eierandel i datterselskapene erstattet 
med disse selskapers eiendeler og gjeld gruppert etter de samme prinsipper som i morselskapets regnskap.

Interne fordringer og gjeld mellom konsernselskapene er eliminert ved konsolideringen. Det samme gjelder salg og kjøp innen konsernet 
og andre vesentlige interne resultatelementer.

Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital som egen post og er trukket ut som egen post i resultatregnskapet. Konsernregnskap 
er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme prinsipper som morselskapet.

Note 2 Segmentinformasjon

Driftsinntekter fordelt på geografisk marked:
2016 2.7-31.12.15

Irland 22 193 136 16 434 826
Chile 19 109140 12 446 053
Sum driftsinntekter skip 41 302 276 28 880 879

Årsregnskap for Gripship A S - konsern
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Noter 2016

Note 3 - Lønnskostnad

Morselskap

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til selskapets styre.

Revisor

Lovpålagt revisjon
2016

41 501
Annen bistand 65 650
Sum godtgjørelse til revisor 107 151

Konsern
2016 2.7-31.12.15

Lønn 11 795 796 5 814 492
Arbeidsgiveravgift 1 199 406 499 865
Pensjonskostnader 332 093 108 584
Andre lønnsrelaterte ytelser 2 857 976 1 421 040
- Nettolønnsordning -3 003 162 -882 238
- Aktiverte lønnskostnader til byggeledelse -1 952 685 -2 050 000
Sum lønnskostnader 11 229 424 4911 743

Gjennomsnittlig antall årsverk 40 26

Daglig leder er innleid fra Aquaship AS. I 2016 utgjorde utbetalt honorar kr. 1 613 030.

Nettolønnsordning
Konsernets virksomhet i Norge har mottatt tilskudd fra refusjonsordningen for sjøfolk på kr. 3 003 162.

Obligatorisk tjenestepensjon
Konsernets norske virksomhet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredstiller ikke kravene i denne loven.

Konsernets norske virksomhet har en innskuddsbasert pensjonsordning, og periodens pensjonskostnad er lik påløpt innskudd. Konsernet 
har ingen pensjonsforpliktelser utover innskuddsbetalingen. Utbetalt premie til obligatorisk tjenestepensjon utgjør kr. 0. Videre er selskapet 
tilsluttet pensjonstrygden for sjømenn. Utbetalt premie kr. 232 094 inngår i årets pensjonskostnad.

Revisor
2016

Lovpålagt revisjon 141 206
Annen bistand 116 334
Sum godtgjørelse til revisor 257 540

Årsregnskap for Gripship A S - konsern
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Noter 2016

Note 4 - Varige driftsmidler

Konsern Skip under Driftsløsøre, Aktivert
Skip bygging inventar klassekostnad Sum

Anskaffelseskost 01.01 110 611 841 89 403 270 66 491 3 680 606 203 762 208
Tilgang 166 204 051 -89 403 270 218 866 0 77 019 647
Avgang 0 0 0 0 0
Omregningsdifferanser 11 931 390 0 2 636 0 11 934 026
Anskaffelseskost 31.12 288 747 282 0 287 993 3 680 606 292 715 881

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01 4 621 670 0 11 102 1 901 644 6 534 416
Årets avskrivninger 9 841 293 0 42 878 0 9 884 171
Årets periodiserte kostnad 0 0 0 736 120 736 120
Omregningsdifferanser 1 736 501 0 1 062 0 1 737 563
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12 16 199 464 0 55 042 1 165 524 17 420 030

Balanseført verdi 272 547 818 0 232 951 2 515 082 275 295 851

Forventet økonomisk levetid 20-25 år 5 år 5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær
Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei

Aktivert klassekostnad gjelder Grip Transporter.

Maskiner/utstyr under utførelse kr. 3 848 704 gjelder kjøp av maskiner/utstyr til bruk på skip. Driftsmidlene er ikke tatt i bruk. Utstyret inngår 
i skattefunnsprosjekt selskapet har fått innvilget.

Note 5 - Aksjer i datterselskap

Morselskap

Selskapet har følgende datterselskap:
Forretnings- Eierandel/ Selskapets Selskapets Balanseført
kontor stemmerett resultat egenkapital verdi

Gripship Service AS Kristiansund 97 % 5 643 913 4 916 539 2 400 000
Grip Shipholding AS Kristiansund 100 % -135 718 51 764 609 53 835 000
Grip Pacific AS Kristiansund 100 % 8 012 184 3 024 076 30 000
Inversiones Austral SpA 
Sum

Puerto Montt 49 % 0 12 880 6 150 
56 271 150

Gripship AS har reell kontroll i Inveriones Austral SpA gjennom en opsjonsavtale på kjøp av samtlige aksjer fra majoritetsaksjonær. 
Inversiones Austral SpA eier 51 % av Gripship SpA, Chile. Gripship SpA eier 2 av 3 skip i konsernet.

Note 6 - Bankinnskudd, bunde midler

Konsern

I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr. 417 715.

Årsregnskap for Gripship A S - konsern
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Noter 2016

Note 7 - Aksjekapital

Morselskap/konsern

Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 57 950 000 1 57 950 000

Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet.

Selskapet har 5 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 %  av aksjene:

Aksjonær Antall Eierandel Verv i selskapet
Grip Skipsinvest AS 23 940 404 41,31 % Sverre Taknes, styremedlem
Fosna Forvaltning AS 14 102809 24,34 % Finn Backer, styrets leder
Håvard Moe 8667 119 14,96 % Håvard Moe, styremedlem
Levendefisktransport AS 6 410 503 11,06 % Gunnar Backer, styremedlem
Seifjord Trans AS 4 829 165 8,33 % Gunnar Brekstad, styremedlem
Sum 57 950 000 100,00 %

Note 8 - Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser

Morselskap/konsern

Selskapet har ikke gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Gjeld sikret med ved pant
Obligasjonslån notert på Nordic ABM 
Sum

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Aksjer i datterselskap
Sum

2016

210 000 000 
210 000 000

56 271 150 
56 271 150

2015

210 000 000 
210 000 000

56 265 000
56 265 000

Som sikkerhet er også stillet konsernets skip, sum NOK 250 mill:

Skip
Grip Transporter 
Grip Superior 
Grip Pacific

Obligasjonslånet løper til 2018 og er avdragsfritt.

Eier
Grip Shipholding AS
Gripship SpA, Puerto Montt, Chile
Gripship SpA, Puerto Montt, Chile

Lånet renteberegnes med 3 mnd NIBOR + 6,5 %.

Pr. 31.12.16 var selskapet i brudd med vilkår i låneavtalen knyttet til gjeldsdekningsgraden. Bruddet kom som en følge av forsinkelse med 
levering av Grip Pacific fra verft i Tyrkia. Skipet ble levert Chile i november 2016 og kom ikke i full drift før i 2017. Bruddet ble akseptert av 
obligasjonseierne i møte 3. april 2017.
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Noter 2016

Note 9 - Usikre forpliktelser

Grip Pacific ble redesignet og oppgradert ved verft i Tyrkia i 2016. Skipet skulle leveres 15. september, men var ikke klar for bruk før 
desember 2016. Det var allerede inngått en T/C kontrakt med Cermaq Chile for skipet og dagmulkt kunne utløses ved forsinket levering. I 
løpet av forsinkelsesperioden ble Grip Superior benyttet som erstatningsskip. Konsernet har tro på at saken blir løst i minnelighet.

Note 10 - Skatt

Morselskap

Årets skattekostnad 2016 2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 0 0
Endring utsatt skatt 2 222 955 -2 221 781
Skattekostnad ordinært resultat 2 222 955 -2 221 781

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt 8 886 018 -8 880 459
Permanente forskjeller -9 865 168 -1 982 926
Endring i midlertidige forskjeller -4 893 0
Mottatt konsernbidrag 9 871 168 1 976 260
Sum skattepliktig inntekt 8 887 125 -8 887 125

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat 0 0
Sum betalbar skatt i balansen 0 0

Avstemming skattekostnad:
Resultat før skatt 8 886 018 -8 880 459
Beregnet skatt av resultat før skatt 2 221 505 -2 220 115
Skatteeffekt av permanente forskjeller 1 500 -1 667
Effekt av endring av skattesats -50 0
Sum 2 222 955 -2 221 781

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatt skattefordeler, spesifisert 
på typer av midlertidige forskjeller:

2016 2015 Endring
Driftsmidler 4 893 0 4 893
Fremførbart underskudd 0 -8 887 125 8 887 125
Grunnlag for beregning av utsatt skatt 4 893 -8 887 125 8 892 018

Utsatt skattefordel (24 %/ 25 %) 1 174 -2 221 781 2 222 956
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Noter 2016

Note 11 - Skatt

Konsern

Årets skattekostnad 2016 2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 4 308 556 2 205 876
Endring utsatt skatt 67 662 -1 619 079
Skattekostnad ordinært resultat 4 376218 586 797

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat 4 337 250 2 205 876
Sum betalbar skatt i balansen 4 337 250 2 205 876

Avstemming skattekostnad:
Resultat før skatt 10 675 084 -5 065 282
Beregnet skatt av resultat før skatt 2 668 771 -1 266 321
Effekt av rederibeskatningsordningen -1 267 226 -99 173
Forskjell i skatteprosent mellom Norge og øvrige land -3 951 418 0
Skatteeffekt av permanente forskjeller 6 836 327 1 772 224
Effekt av endring av skattesats 89 764 180 066
Sum 4 376218 586 797

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatt skattefordeler:

Utsatt skatt/utsatt skattefordel knyttet til: 2016 2015
Anleggsmidler 386 063 147 939
Omløpsmidler 0 741 609
Andre forskjeller -155 484 -25 000
Sum 230 579 864 548
Avskåret rentefradrag til fremføring -2 236 486 0
Fremførbart underskudd 0 -3 144 417
Utsatt skattefordel (24 % / 25 %) -2 005 907 -2 279 869

Note 12 - Egenkapitalendring

Morselskap

Egenkapital pr. 31.12.15 
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.16

Konsern

Egenkapital pr. 31.12.15
Årets resultat
Omregningsdifferanse
Salg til minoritet
Stiftelse av selskap i konsernet
Egenkapital pr. 31.12.16

Aksje- Annen Udekket Sum
kapital egenkapital tap egenkapital

57 950 000 0 -6 665 344 51 284 656
0 0 6 663 063 6 663 063

57 950 000 0 -2 281 57 947 719

Aksje Annen Minoritets- Sum
kapital egenkapital interesser egenkapital

57 950 000 1 518 403 0 59 468 403
0 5 547 511 751 356 6 298 867
0 -172 950 -61 693 -234 643
0 -5 799 542 5 799 542 0
0 0 6 730 6 730

57 950 000 1 093 422 6 495 935 65 539 357
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NORDM ØRE REVISJO N

Kristiansund 
Aure | Molde | Sunndal

.. Surnadal | Tingvoll
Til generalforsamlingen i

ROLF K. SÆ TH ER 
THOMAS BJØ RSETH  

GEIR OVE BRANDSHAUG
Gripship AS Statsautoriserte revisorer

KNUT H. MUNDAL 
TORIL U LFSNES 

Registrerte revisorer

I samarbeid med 
Romsdal Revisjon

Medlemmer av 
Den norske Revisorforening

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Gripship AS' årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 6 663 063 
og et overskudd i konsernregnskapet på kr 6 298 867, og etter vår mening:

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Gripship AS per 31. 
desember 2016 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge.

• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Gripship 
AS per 31. desember 2016 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge.

Årsregnskapet består av:

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har
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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

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, 
redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på 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 regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede 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 utilsiktede feil, 
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
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• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter 
driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for 
en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og 
gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen.

Vi gir styret en uttalelse om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og om at vi har 
kommunisert og vil kommunisere med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan 
tenkes å kunne påvirke vår uavhengighet, og, der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig 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.

Kristiansund 28. april 2017 
Nordmøre Revisjon AS

I
Registrert revisor
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