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Gripship AS Konsern

Årsberetning 2015

Generelt om virksomheten
Selskapet driver følgende virksomhet på følgende steder:

Holdingselskap med hovedkontor i Kristiansund.

Selskapet har følgende datterselskaper:
Grip Shipholding AS, hovedkontor i Kristiansund. Utleie av skip.
Grip Pacific AS, hovedkontor i Kristiansund. Bygging av skip.
Gripfisk Service AS, hovedkontor i Kristiansund. Drift av skip i Irland.

Utvikling i resultat og stilling samt sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

Konsernet
Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent
Rentedekningsgrad

jul-des 15
28 880 879 
6 694 186 

-3 446 202

31.12.jan-des 15
284 101 937 
60 600 385 

21,3% 
16

Morselskapet
Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent
Rentedekningsgrad

apr-des 15
0

-100 332 
-6 658 678

31.12.jan-des 15
268 796 235 

51 284 656 
19,1% 

-15

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet. 
Konserndannelsen skjedde fra juli, slik at resultat-tallene viser 2.halvår. Selskapets resultat og balansetall 
starter i april da selskapet ble stiftet. Det er ikke utarbeidet sammenlignbare fjorårstall.

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og 
stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger selskapets og 
konsernets framtidsutsikter.

Selskapets økonomisk og finansiell stilling kan beskrives slik: god.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Morselskapet og konsernet driver med følgende FoU-aktiviteter: Ett skattefunnprosjekt.
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Statusen for FoU-aktivitetene er i startfasen og ferdigstilles i 2016. Det er ikke foretatt kostnadsføring i 
forhold til prosjektet i 2015.

Investeringer, finansiering og likviditet (konsernet)
De samlede utbetalinger for investeringer i varige driftsmidler i regnskapsåret var 3,5 mill. kr. De samlede 
investeringer i aksjer var 56,265 mill. kr. Kjøpet er finansiert ved gjeldskonvertering til aksjer. Med fradrag 
for innbetalinger etter salg av tilsvarende eiendeler, er netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 0.

Konsernets likviditetsbeholdning per 31.12. i regnskapsåret var 70,7 mill. kr. Konsernets evne til 
egenfinansiering av investeringer er tilfredsstillende, og konsernet hadde en positiv kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter i regnskapsåret på 142,8 mill. kr.

Konsernets kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12. i regnskapsåret 6,0 % av samlet gjeld i selskapet.
Selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende.

Totalkapitalen i konsernet var pr. 31.12. i regnskapsåret 284,1 mill kr, sammenlignet med 0,0 mill. kroner pr
31.12. året før. Egenkapitalandelen i konsernet pr. 31.12. i regnskapsåret var 21,33 %.

Investeringer, finansiering og likviditet (morselskapet)
De samlede utbetalinger for investeringer i varige driftsmidler i regnskapsåret var 0 mill. kr. De samlede 
investeringer i aksjer var 56.265 mill. kr. Kjøpet er finansiert ved gjeldskonvertering til aksjer. Med fradrag 
for innbetalinger etter salg av tilsvarende eiendeler, er netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 
-200,6 mill kr.

Morselskapets likviditetsbeholdning per 31.12. i regnskapsåret var 63,8 mill. kr. Morselskapets evne til 
egenfinansiering av investeringer er tilfredsstillende, og morselskapet hadde en positiv kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter i regnskapsåret på 267,9 mill. kr.

Morselskapets kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12. i regnskapsåret 3,5 % av samlet gjeld i morselskapet. 
Morselskapets finansielle stilling er tilfredsstillende.

Totalkapitalen i morselskapet var pr. 31.12. i regnskapsåret 268,8 mill. kr, sammenlignet med 0,0 mill. 
kroner pr 31.12. året før. Egenkapitalandelen i morselskapet pr. 31.12. i regnskapsåret var 19,08 %.

Fremtidig utvikling

Markedet for brønnbåter er generelt meget sterk. Dette er forårsaket av vekst i næringen og problemer 
med å håndtere fiskesykdommer.
Vi er for tiden i forhandlinger nye avtaler for Grip Superior. Marine Harvest Ireland har signalisert at de vil 
utløse sin opsjon for 2017, og Grip Pacific vil være i sin nye diagrammet fra august / september i år.
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Finansiell risiko

Den største finansielle risiko konfrontere selskapet er forsinkelser i å fullføre Grip Pacific. Dette kan føre til 
forsinket inntekt og mulige sanksjoner fra Cermaq Chile. En slik forsinkelse vil også føre til redusert 
kontantstrøm.

Finansiell risiko kan deles i kredittrisiko, valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Kunde- og kredittrisiko: 
For de fartøy som går på langsiktige kontrakter, har GRIPSHIP tre kunder. Disse er i hovedsak store og 
solide selskaper, der kreditt- og likviditetsrisiko vurderes som lav til moderat. GRIPSHIP har ikke opplevd 
noen tap på fordringer de siste årene.

Valutarisiko: GRIPSHIP sine inntekter i Irland i NOK, mens inntektene i Chile er i USD. Lån knyttet til 
fartøyene i Chile er i NOK. I den situasjon at selskapet ikke har sikkerhet å stille for å sikre valuta, anses 
selskapet valuta risiko som høy.

Renterisiko: Konsernet er eksponert mot svingninger i rentenivået. Konsernet har en stabil og mellom 
langsiktig finansieringsstruktur, der långiverne er selvstendige obligasjonseiere.
Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen er begrenset. Likviditetsförvaltningen er begrenset til selskapets 
arbeidskapital.

Markeds risiko

To av selskapet båter går i langtidskontrakter, hhv. Grip Pacific til 2022 og Grip Transporter 2020 (basert 
på opsjoner og kan kanselleres 2018). Grip Superior er sikret inntekt ut 2016. Den generelle 
markedsituasjonen medvirker til at selskapet er komfortabel med kontraktssituasjonen. Det er gode 
muligheter for nye kontrakter og mulighetene i spotmarkedet anses som gode.

Operasjonell risiko

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

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Sykefraværet i selskapet var på totalt 3,1% i regnskapsåret

Det har i regnskapsåret forekommet ikke forekommet skader eller ulykker.

Likestilling mellom kjønnene
Av totalt 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.

Miljørapport
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.
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Redegjørelse om foretaksstyring og samfunnsansvar
Det vises til eget vedlegg ifbm. redegjørelse etter Regnskapsloven kapittel 3.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd i morselskapet
Styret foreslår følgende dekning av års underskuddet, som er på kr -6 658 678:

Fremført udekket tap 

Totalt

Kristiansund, 31.12.15/30.04.16

-6 658 678 

-6 658 678

Finn Backer 
Styreleder

Gunnar Brekstad 
Styremedlem

Gunnar Backer 
Styremedlem

Sverre Taknes 
Styremedlem

Håvard Moe 
Styremedlemb



Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og 
samfunnsansvar i GRIPSHIP

GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og 
revideres årlig, første gang 29. april 2016. 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 overtid. 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. UKGRIPSHIPEHANDUNG 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 aksjonaervalgte 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 2015 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 2015 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 avGRIPSHIPs 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.

Finn Backer 
Stytreleder
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Resultatregnskap
Konsernet Morselskap

Note 2015 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1,2,3 28 880 879 0
Sum driftsinntekter 28 880 879 0

Driftskostnader
Varekostnad 390 051 0
Lønnskostnad 4,5 4 911 743 0
Avskrivning på varige driftsmidler 6 4 632 772 0
Annen driftskostnad 12 252 127 100 332
Sum driftskostnader 22 186 693 100 332

DRIFTSRESULTAT 6 694 186 (100 332)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Inntekt på investering i datterselskap 0 1 976 260
Renteinnt. fra foretak i samme konsern 0 2 885 459
Annen renteinntekt 935 289 917 651
Annen finansinntekt 15 4 508 459 0
Sum finansinntekter 5 443 748 5 779 370

Finanskostnader
Annen rentekostnad 5 998 918 7 733 286
Annen finanskostnad 15 11 204 298 6 826 211
Sum finanskostnader 17 203 215 14 559 497

NETTO FINANSPOSTER (11 759 467) (8 780 127)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (5 065 281) (8 880 459)

Skattekostnad på ordinært resultat 7 (1 619 079) (2 221 781)

ORDINÆRT RESULTAT (3 446 202) (6 658 678)

År s r e s u l t a t (3 446 202) (6 658 678)

OVERF. OG DISPONERINGER
Dekkes av annen egenkapital (3 446 202) 0
Fremføring av udekket tap 0 (6 658 678)
SUM OVERF. OG DISP. (3 446 202) (6 658 678)

I Årsregnskap for Gripship AS - Konsern Organisasjonsnr. 815340582 I
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Balanse pr. 31. desember 2015
Konsernet Morselskap

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER

Note 31.12.2015 31.12.2015

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 1,7 2 250 825 2 221 781
Sum immaterielle eiendeler 2 250 825 2 221 781

Varige driftsmidler
Skip, rigger, fly og lignende 1.6 107 769132 0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 1,6 55 390 0
Sum varige driftsmidler 107 824 522 0

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 1,8 0 56 265 000
Lån til foretak i samme konsern 1.8 0 146 347 911
Sum finansielle anleggsmidler 0 202 612 911

SUM ANLEGGSMIDLER 110 075 347 204 834 692

OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer

1,9 89 403 270 0

Kundefordringer 1 10 064 637 0
Andre kortsiktige fordringer 1 3 879 668 145 833
Sum fordringer 13 944 305 145 833
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 70 679 014 63 815 710
SUM OMLØPSMIDLER 174 026 590 63 961 543
SUM EIENDELER 284 101 937 268 796 235

| Årsregnskap tor Gripship AS - Konsern Organisasionsnr. 815340582 ~|
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Balanse pr. 31. desember 2015
Konsernet Morselskap

Note 31.12.2015 31.12.2015

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 11,12
Annen Innskutt egenkapital 12
Sum Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 12
Udekket tap 12
Sum opptjent egenkapital 
SUM EGENKAPITAL

GJELD
LANGSIKTIG GJELD 
Annen langsiktig gjeld
Obligasjonslån 13
Sum annen langsiktig gjeld 

SUM LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld 14
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

57 950 000 57 950 000
(18 009) (6 666)

57 931 991 57 943 334

2 660 394 0
0 (6 658 678)

2 668 394 (6 658 678)

60 600 385 51 284 656

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

210 000 000 210 000 000

3 807 838 857 354
411 992 0

0 3 101 606
9 281 722 3 552 618

13 501 551 7 511 579
223 501 551 217 511 579

284 101 937 268 796 235

Kristiansund, den 31.12.15/30.4.2016 
I styret for Gripship AS Konsern

Finn Backer 
styreleder

Sverre Taknes 
styremedlem

Gunnar Brekstad 
styremedlem

Gunnar Backer 
styremedlem

Håvard Moe 
styremedlem

[Årsregnskap tor Gripship AS - Konsein Organisasjonsnr 815340582 |
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Selskapet er stiftet 25.04.2015. Konsernregnskapstallene er fra 02.07.2015. Det er således ikke utarbeidet 
sammenligningstall for selskapsregnskapet og konsernet.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gripship AS og de heleide datterselskapene Grip Shipholding AS. Gripfisk 
Service AS, Grip Pacific AS, samt datterdatter Gripship SPA i Chile. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt 
kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en 
økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. 
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskaper basert på morselskapets anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet som føres opp i konsernregnskapet til 
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet, er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år 
etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Investering i datterselskap er regnskapsført etter kostmetoden i selskapsregnskapet
Investering I tilknyttet selskap er regnskapsført etter kostmetoden i selskapsregnskapet og konsernregnskapet 
Varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som har begrenset 
levetid, avsknves lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 
Ikke forventes å være forbigående.

Immaterielle eiendeler og goodwill
Konsernet driver ikke egen utvikling som omfattes av reglene om egen forskning og utvikling. Utgifter til andre 
immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kritenene for balanseføring er oppfylt Det betyr at slike utgifter 
balanseføres når, og fra det tidspunkt, det anses som sannsynlig at de framtidige økonomiske fordelene knyttet til 
eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives 
lineært over forventet levetid.

Goodwill oppstår i forbindelse med kjøp av virksomhet Goodwill avskrives over forventet levetid 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris 
og avskrives i takt med driftsmidlet Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets 
stand ved anskaffelse av driftsmidlet.
Innredning i leide lokaler balanseføres og avskrives over leiekontraktens løpetid.

Varer
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap Avsetning til tap er gjort på grunnlag 
av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrig påregnelig tapsrisiko Andre 
fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi.

Pensjonskostnader
Selskapet har kun forsikrede pensjonsforpliktelser. Disse er ikke balanseført 

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til valutakursen på balansedagen 31.12. Årsregnskap fra utenlandsk 
datterdatter Gripship SPA i Chile er medtatt i konsernregnskapet og er omregnet fra CLP til NOK ved bruk av 
valutakursen på balansedagen 31.12 før konsolidering. Endringer i valutakurser ved regnskapsføring av transaksjoner 
og balanseposter i utenlandsk valuta er presentert som agio under annen finansinntekt og annen finanskostnad.
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Kontantstrømsoppstilling
Kontantstrømoppstilling "Ved utarbeidelse av kontantstrømanalysen er den indirekte metode benyttet". 
Kontantstrømanalysen for konsernet gjelder for perioden 01.01 -31.12. For selskapet fra stiftelsestidspunktet.

Nærstående parter
Opplysning om hvem som er selskapets nærstående parter og transaksjoner med disse fremgår av note 8.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt 
beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier, og på grunnlag av ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt 
skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og på underskudd til framføring, balanseføres i 
den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidige skattepliktige overskudd Utsatt skatt og 
skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen.

I konsernet inngår ett datterselskap Grip Shipholding AS som er innenfor den norske skipsfartsbeskatningen. Dette
medfører beskatning av finansoverskudd etter nærmere angitte kriterier
Der er ikke beskatning av løpende drift, heller ikke skatteberegning ved utreden av ordningen

Note 2 - Salgsinntekt fordelt på virksomhetsområde og geografisk marked
Selskapsregnskapet

Har ingen salgsinntekt.

Konsernregnskapet 

Vi rksom hetsom råde
Georgraflsk

marked 2015

Shipping 
Shipping 
Sum salgsinntekt

Irland 16 434 826
Chile 12 446 053

28 880 879

Note 3 - Proforma salgsinntekt
2015 2014

Omsetning for et helt år 51 174 977 39 796 286

Note 4 - Lønnskostnad
Selskapsregnskapet

Det er ingen ansatte i selskapet Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til selskapets styre. 

Pensjoner
Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Honorar til revisor 2015
Kostnadsført honorar revisjon 0
Kostnadsført honorar andre tjenester revisor 30 674

Honorar andre tjenester omfatter bistand med stiftelse, kapitalforhøyelse samt omstrukturering i konsernet.
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Noter

Konsernregnskapet

Lønnskostnaden består av følgende poster: 2.7-31.12

Lønninger 5 814 492
- Aktivert byggeledelse - 2 050 000
Arbeidsgiveravgift 499 865
Pensjonskostnader 108 584
Andre ytelser og personalkostnader 1 421 040
Refusjon nettolønnsordning -882 238

Sum lønnskostnader 4 911 743

Gjennomsnittlig antall årsverk 26

Pensjoner
Obligatorisk tjenestepensjon
Datterselskap Gripfisk Service AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, 
og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning, og periodens pensjonskostnad er lik påløpt innskudd. Selskapet 
har ingen pensjonsforpliktelser ut over innskuddsbetalingen.
Av årets pensjonskostnad utgjør premie til pensjonsordning for sjømenn kr. 108 584 som inngår i årets 
pensjonskostnad.

Honorar til revisor 2015
Lovpålagt revisjon 36 916
Andre attestasjonstjenester 77 477
Skatterådgivning 0
Kostnadsført honorar andre tjenester revisor  11 916

126 309

Note 5 - Nettolønnsordning for skip i NOR
I lønnskostnader inngår mottatt refusjon nettolønnsordning for skip i NOR for perioden 2.7-31.12.15 med tilsammen kr. 
882 238. Viser til forskrift 21 desember 2005 nr, 1720 om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk fastsatt av 
Nærings- og handelsdepartementet § 18, 4 ledd.
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Note 6 - Varige driftsmidler
Konsernregnskapet

Driftsløsøre,
inventar

Aktivert
Klassekostnad

Skip Sum

Anskaffelseskost 25.04.15
Tilgang 2.7.15 
Avgang

66 491 2 147 021 110 556 287 112 769 799

Anskaffelseskost 31.12.15 66 491 2 147 021 110 556 287 112 769 799
Akkum. avskri. 31.12.15 11 102 368 060 4 621 670 5 000 832
Balanseført verdi pr. 31.12.15 55 389 1 778 961 105 934 617 107 768 967

Årets avskrivninger 
Årets periodiserte kostnad

11 102
368 060

4 621 670 4 632 772 
368 060

Forventet økonomisk levetid 5 år 5 år 23 år
Avskrivningsplan Lineær Lineært Lineær
Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei

Note 7 - Skattekostnad
Selskapsregnskapet

Arets skattekostnad 2015

Ordinært resultat før skattekostnader -8 880 459
+/- Permanente forskjeller -1 982 926
+/- Arets endring i midlertidige forskjeller 0
+ Mottatt konsernbidrag 1 976 260
Sum årets skattegrunnlag -8 887 125

Betalbar skatt, 27% o

+/- Endring i utsatt skattefordel -2 221 781
Sum skattekostnad i resultatregnskapet -2  221 781

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller knyttet til 
Framførbart underskudd 
Sum midlertidige forskjeller 
Utsatt skattefordel 25%

31.12.15 25.04.15 Endring
-8 887 125  Q -8  887 125

- 8 887 125  Q -8 887 125
-2 221 781 0 -2 221 781
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Konsernregnskapet

Arets skattekostnad 2015

Ordinært resultat før skattekostnader i selskapsregnskaper ordinær beskatning -4 958 643
+/- Permanente forskjeller -1 704 857
+/- Arets endring i midlertidige forskjeller - 2 962 841
Anvendt skattemessig framførbart underskudd -2 250 201
Sum årets skattegrunnlag -11 876 542

Betalbar skatt, 27% __________ 0

+/- Endring i utsatt skattefordel -1 619 079
Sum skattekostnad i resultatregnskapet -1 619 079

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller knyttet til
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Andre avsetninger til forpliktelser 
Framførbart underskudd 
Sum midlertidige forskjeller 
Utsatt skattefordel 25% /27%

31.12.15
6 805 

2 966 436 
-100 000 

-11 876 542 
- 9 003 301 
-2 250 825

2.7.15
10 400 

0
-100 000 

-2 250,201 
-2 339 801 

-631 746

Endring
-3 595 

2 966 436 
0

:9 626 341 
-6 663 500 
-1 619 079

Note 8 - Investeringer i datterselskap
Selskapsregnskapet

Selskapet har følgende datterselskap:
Eierandel/ Selskapets Selskapets Bokført
stemmerett resultat egenk. 31.12 verdi 31.12

Grip Shipholding AS, Kristiansund 97%/97% 5 534 580 51 900 327 53 835 000
Gripfisk Service AS, Kristiansund 100%/100% 3 427 766 1 708 777 2 400 000
Grip Pacific AS, Kristiansund 100%/100% -33 796 -15 139 30 000
Sum 56 265 000

Konsernfordringer og gjeld:

Gruppert i balansen: Mellomv.
pr. 31.12.15

Fordringer 
Kortsiktig gjeld

Avkastning på konsernfordringer og - gjeld i regnskapsåret:
Renteinntekter fra konsernselskaper

146 347 911 
-3101 606

2 885 459

Det er Ikke stilt garantier eller sikkerhetsstillelsertil fordel for datterselskap.

Det har ikke funnet sted transaksjoner mellom morselskap og datterselskap i regnskapsåret ut over det å yte lån til 
datterselskaper Det er tilsammen ytt et rammelån kr. 210 000 000, hvorav 146 347 911 er lånt ut pr 31.12.15.
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Note 9 - Varer
Konsernregnskapet

2015

Lager av råvarer 0
Lager av varer under tilvirkning 89 403 270
Lager av innkjøpte handelsvarer 0

Sum varer 89 403 270

Herav til kostpris 89 403 270
Herav til virkelig verdi 0

Varer består av skip under bygging, vurdert til direkte tilvirkningskost 

Skip under bygging er stilt som sikkerhet for obligasjonslån

Note 10 - Bunde midler
Konsernregnskapet

I posten inngår bunden bankinnskudd med kr 407 282.

Videre inngår også midler fra Escrow som kun kan brukes til bygging av nytt skip kr. 63 765 716.

Note 11 - Egenkapital, antall aksjer, aksjeeiere m.v.
Selskapsregnskapet/konsernregnskapet

Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført

A-aksjer 57 950 000 1 57 950 000

Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet.

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

Aksjonærer Antall Eierandel Verv i selskapet

Grip Skipsinvest AS 23 940 404 41,31% Styremedlem Sverre Taknes
Fosna Forvaltning AS 14 102 809 24,34% Styreleder Finn Backer
Håvard Moe 8 667 119 14,96% Styremedlem
Levendefisktransport AS 6 410 503 11,06% Styremedlem Gunnar Backer
Seifjord Trans AS 4 829165 8,33% Styremedlem Gunnar Brekstad
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Note 12 - Egenkapital
Selskapsregnskapet

Aksje
kapital

Annen- 
innskutt EK

Udekket
tap

Sum egen
kapital

Stiftelse 25.04.15
Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld 
Arets resultat

50 000 
57 900 000

-6 666

-6 658 678

43 334 
57 900 000 
-6 658 678

Egenkapital 31.12.15 57 950 000 -6  666 -6 658 678 51 284 656

Konsernregnskapet
Aksje
kapital

Annen- 
innskutt EK

Annen
egenkaital

Sum egen
kapital

Egenkapital 02.07.15
Justering
Arets resultat

57 950 000 -18 009 6 586 950 
-472 354 

-3 446 202

64 518 941 
-472 354 

-3 446 202
Egenkapital 31.12.15 Konsernet 57 950 000 -18 009 2 668 394 60 600 385

Note 13 - Fordringer, gjeld, pantstillelser
Selskapsregnskapet

2015
Gjeld som forfaller senere enn fem år.

Obligasjonslån 0

Gjeld sikret ved pant

Obligasjonslån 210 000 000
Sum lån som er sikret ved pant 210 000 000

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

Aksjer i datterselskap 56 265 000

Som sikkerhet er også stilt datterselskapers skip, sum NOK 250 mill 
Grip Transporter, eier Grip Shipholding AS 
Grip Superior, eier Gripship SPA (Chile)
Lilly Johanne, under bygging, eier Grip Pacific AS

Obligasjonslånet løper til 2018 og er avdragsfritt.
Gjennomsnittig rente har vært 7,7% i 2015.
Det er tatt inn særlige covenansvilkår i avtalen med obligasjonseieme.
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Konsernregnskapet

Gjeld som forfaller senere enn fem år.

Obligasjonslån løper til 2018 

Gjeld sikret ved pant 

Obligasjonslån
Sum lån som er sikret ved pant

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

Kundefordringer 
Varer (skip under bygging)
Skip
Sum

2015

0

210 000 Q00 
210 000 000

10 064 637 
89 403 270 

107 769 132 
207 237 039

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld
Selskapsregnskapet

Posten består av: 2015
Påløpt rente 3 551 333
Periodiseringsposter _______1 285
Bokført verdi 3 552 618

Konsernregnskapet

Posten består av: 2015
Påløpt rente 3 551 333
Påløpt lønn 316 724
Periodiseringsposter 5 413 665
Bokført verdi 9 281 722

Note 15 -  Valutagevinst og -tap
Konsernregnskapet

2015
Resultatført valutagevinst realisert -1 160 598
Resultatført valutagevinst urealisert -3 280 759
Sum -4 441 357

Resultatført valutatap 4 240 496
Sum 4 240 496
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Kontantstrømoppstilling

Selskapet Konsernet

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
2015 2015

Resultat før skattekostnad -8 880 459 -5 065 281
Konsernbidrag -1 976 260 0
+ Ordinære avsknvninger 0 4 632 772
+/- Endring i varelager 0 -89 203 520
+/- Endring i kundefordringer 0 -135 176
+/- Endring i leverandørgjeld 857 355 85 902
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 6 508 391 17 056 624
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -3 490 973 -72 628 679

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utlån -144 371 651 0
- Utbet ved kjøp av varige driftsmidler 0 -3 473 473
- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler -56 265 000 0
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -200 636 651 -3 473 473

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 -67 200 000
+ Opptak av ny gjeld 210 000 000 210 000 000
+ Innskutt egenkapital 57 943 334 61 991
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 267 943 334 142 861 991

= Netto endring i kontanter mv 63 815 710 66 759 839
+ Beholdning av kontanter 01.01. 0 3 919175
= Kontantbeholdning 31.12. 63 815 710 70 679 014

Kontantbeholdning mv framkommer slik:
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12. 49 994 6 506 016
+ skattetrekkinnskudd o.l. pr. 31.12 0 407 282
+ Escrowtil bygging av skip pr. 31.12 63 765 716 63 765 716
= Beholdning av kontanter mv 31.12. 63 815 710 70 679 014
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ROLF K. SÆTHER 
THOMAS BJØRSETH 

GEIR OVE BRANDSHAUG 
Statsautoriserte revisorer 
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TORIL ULFSNES 

Registrerte revisorer

I samarbeid med 
Odd Ivar Thue AS 

Kjell Harald Langli AS

Medlemmer av 
Den norske Revisorforening

Revisors beretning for 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Gripship AS som består av selskapsregnskap, som viser et 
underskudd på kr 6 658 678, og konsernregnskap, som viser et underskudd på kr 3 446 202. 
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, 
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en 
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar fo r årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som 
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en 
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet.
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Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapet og konsernet Gripship AS' finansielle stilling per 31. desember 2015 og av deres resultater 
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen og om redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsen om samfunnsansvar om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt 
drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er 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 
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.

Andre forhold

Årsregnskapet 2015 for Gripship SPA, Chile, som er datterselskap til selskapets datterselskap Gripfisk 
Service AS er ikke revidert.

Kristiansund, 2. mai 2016 
Nordmøre Revisjon AS

Konklusjon

Knut H. Mundal 
Registrert revisor
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