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Grip Pacific AS

Årsberetning 2015

Virksomhetens art
Selskapet driver følgende virksomhet på følgende steder: 

Bygging av skip, med forretningskontor i Kristiansund.

Utvikling i resultat og stilling

Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2015
0

-38 522 
-33 796 

31.12.2015 
96 256 917 

-15139 
-0,0%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

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 selskapet 
sfremtidsutsikter.

Selskapets økonomisk og finansiell stilling kan beskrives slik: god.
Egenkapitalen i selskapet er mindre enn 50% av aksjekapitalen. Styret forventer Imidlertid at det er 
merverdier i balansen, slik at det antas å ikke medføre risiko for å påføre 
kreditorene tap ved at virksomheten drives videre.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale, likestilling mellom kjønnene
Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Styret består av 5 menn. Ved 
ansettelser vil begge kjønn bli behandlet likt.

Miljørapport
Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd
Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -33 796:

Fremført udekket tap -33 796

Totalt -33 796



Grip Pacific AS

Årsberetning 2015

Finn Backer Gunnar Brekstad Gunnar Backer
Styreleder Styremedlem Styremedlem
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Sverre Taknes 
Styremedlem

Håvard Moe 
Styremedlem



Grip Pacific AS

Resultatregnskap

Note apr-des 15

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Sum driftsinntekter 0 0
Driftskostnader
Annen driftskostnad 1
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

38 522 0 
38 522 0

(38 522) 0

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter
Annen renteinntekt 
Sum finansinntekter

59 0 
59 0

Finanskostnader 
Annen rentekostnad 
Annen finanskostnad 
Sum finanskostnader 
NETTO FINANSPOSTER

610 0 
468 0 

1 078 0 
(1 019) 0

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (39 541) 0

Skattekostnad på ordinært resultat 2,3 (5 745) 0

ORDINÆRT RESULTAT (33 796) 0

År sr e s u lta t (33 796) 0

OVERF. OG DISPONERINGER
Fremføring av udekket tap 
SUM OVERF. OG DISP.

(33 796) 0 
(33 796) 0
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Balanse pr. 31.12.2015

_________Grip Pacific AS_________

Note 31.12.2015 31.12.2014

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER 
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 3 5 745 0
Sum immaterielle eiendeler 5 745 0
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap 4 1 665 000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 665 000 0
SUM ANLEGGSMIDLER 1 670 745 0

OMLØPSMIDLER
Varer 5,8 91 203 520 0
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 2 398 444 0
Sum fordringer 2 398 444 0
Bankinnskudd, kontanter o.l. 984 208 0
SUM OMLØPSMIDLER 94 586 172 0
SUM EIENDELER 96 256 917 0
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Grip Pacific AS

Balanse pr. 31.12.2015

Note 31.12.2015 31.12.2014

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 
Annen innskutt egenkapital 
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital 
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital 
SUM EGENKAPITAL

6 30 000 0
7 (11 343) 0

18 657 0

7 (33 796) 0
(33 796) 0
(15139) 0

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 
Annen kortsiktig gjeld 
SUM KORTSIKTIG GJELD 
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

571 649 0
90 911 277 0
4 789 130 0

96 272 056 0
96 272 056 0
96 256 917 0

Finn Backer Gunnar Brekstad

C
Styremedlem

Gunnar Backer 
Styremedlem

Håvard Moe 
Styremedlem
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Noter 2015

Grip Pacific AS

Regnskapsprinsipper
Selskapet er nystiftet i april 2015 og har ikke drift hele året, og heller ikke sammenlignbare 
fjorårstall.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet 
kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 
8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er 
tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som 
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til 
grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og 
langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. 
og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og 
andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid
Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable 
tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt 
fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i 
salgsferdig stand.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for 
tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes 
en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses 
utsettelser og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde 
har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av 
pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas 
likevel ikke neddiskonteringer når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. 
Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld
Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Utenlandsk valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 
Kursgevinster og kurstap klassifiseres som finansposter.

Konsernregnskap
Det utarbeides konsernregnskap hos morselskapet Gripship AS. Konsernregnskapet kan en få 
utlevert fra morselskapets forretningskontor i Vågeveien 5, 6509 Kristiansund N.
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Grip Pacific AS

Noter 2015

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. 

Selskapet har ikke krav til å ha pensjonsavtale.

Ytelser til ledende personer og revisor

Det er ikke utbetalt ytelser til ledende personer eller revisor i 2015.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnader -39 541

+ Permanente og andre forskjeller 16 560
+ Endring i midlertidige forskjeller -2 966 436

= Inntekt -2 989 417

Spesifikasjon av årets skattekostnad:
Beregnet skatt av årets resultat 0

= Sum betalbar skatt 0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) 0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) -5 745
= Ordinær skattekostnad -5 745
Skattesats i inntektsåret 27

Betalbar skatt i balansen består av
Sum betalbar skatt 0

= Betalbar skatt i balansen 0

Noler for Grip Pacific AS Organisasjonsnr. 915329438



Grip Pacific AS

Noter 2015

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat 

Utsatt skatt/utsatt skattefordel
2015 2014

+ Varebeholdning 2 966 436 0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes 2 989 417 0
= Grunnlag utsatt skatt -22 981 0

Utsatt skatt 0 0
Negativt grunnlag utsatt skatt 22 981 0
= Grunnlag utsatt skattefordel 22 981 0

Utsatt skattefordel 5 745 0

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap
Selskapet har 693 000 aksjer i Grip Shipholding AS, som representerer 3% av selskapet. Grip 
Shipholding AS er eid med 97% av GripShip AS, som er vårt morselskap.

Note 5 - Varer
Skip under bygging, vurdert til direkte tilvirkningskost.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. 

Selskapet har en aksjonær:

Navn Foretaksnr Antall Eierandel
GripShip AS 815 340 582 30 000 100,00%

Alle styremedlemmer har eierskap i Gripship AS.

Note 7 - Annen innskutt egenkapital

Aksjekapital / Annen
selskapskapital egenkapital

Pr 1.1. 0 0
Anvendt til årsresultat -33 796
Andre transaksjoner: Stiftelse 30 000 -11 343
Pr 31.12. 30 000 -45 139

Noter for Grip Pacific AS Organisasjonsnr. 915329438



Noter 2015

Grip Pacific AS

Note 8 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Lån fra morselskapet GripShip AS, renteberegnet. Stilt sikkerhet i skip under bygging.

Noter for Grip Pacific AS Organisasjonsnr. 915329438
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Til generalforsamlingen i r o lf  k . sæ th er
THOMAS BJØRSETH 

GEIR OVE BRANDSHAUG
Grip Pacific AS Statsautoriserte revisorer

KNUT H. MUNDAL 
TORIL ULFSNES 
Registrert revisor

I samarbeid med 
Odd Ivar Thue A S  

Kjell Harald Lang» A S

Medlemmer av 
Den norske Revisorforening

REVISORS BERETNING FOR 2015 

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Grip Pacific AS, som viser et underskudd på kr 33 796.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysninger.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret 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 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. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Side 1 av 2

NORDMØRE REVISJON AS
Revisorregisteret / Foretaksregisteret NO 961 225 930 MVA 

Autorisert regnskapsførerselskap
Storgt. 34. 6508 Kristiansund tlf: 715 715 00 faks: 715 715 01 

E-post kristiansund@nordmore-revisjon.no

mailto:kristiansund@nordmore-revisjon.no


NORDMØRE REVISJON

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
den finansielle stillingen til Grip Pacific AS per 31. desember 2015 og av resultater 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
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen 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.

Kristiansund, 2. mai 2016 
Nordmøre Revisjon AS

Knut H. Mundal 
registrert revisor
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