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Årsregnskap 2020

Havyard Newco ASA
RESULTATREGNSKAP
Beløp i NOK
Note
Driftsinntekter
Driftskostnader

01.12.2020 ‐ 31.12.2020
0

5,7

0

Driftsresultat

0

Resultat før skattekostnad

0

Skattekostnad
Årsresultat

6

0
0

Resultatdisponering:
Overført annen egenkapital

0

Havyard Newco ASA
BALANSE PR. 31.12
Beløp i NOK
EIENDELER
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Note
2

31.12.2020
30 000

SUM OMLØPSMIDLER

30 000

SUM EIENDELER

30 000

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2020

Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

3, 4

30 000
30 000

SUM EGENKAPITAL

4,8

30 000

SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

0
30 000

Havyard Newco ASA
BALANSE PR. 31.12
Beløp i NOK
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2020

Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

3, 4

30 000
30 000

SUM EGENKAPITAL

4,8

30 000

SUM GJELD

0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

30 000

Fosnavåg, 30.04 2021

Vegard Sævik
Styrets leder

Helge Atle Simonnes
Styremedlem

Hege Sævik Rabben
Styremedlem

Svein Asbjørn Gjelseth
Styremedlem

Hege Heian Notøy
Styremedlem

Gunnar Larsen
Daglig leder

Havyard Newco ASA
KONTANTSTRØMOPPSTILLING PR. 31.12
Beløp i NOK
Kontantstrømoppstilling

31.12.2020

Kontantstrøm fra drift
Resultat før skattekostnad
Skatt betalt i perioden
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre fordringer/‐gjeld
Netto kontanstrøm fra drift

0
0
0
0
0
0

Kontanstrøm fra investeringsaktiviteter
Kjøp av aksjer i andre selskaper
Kapitalisering av Forskning og utviklingsprosjekter
Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter

0
0
0

Kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter
Kontantinnskudd egenkapital fra stiftelsen av selskapet
Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter

30 000
30 000

Endring i kontanter og kontant‐ekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontant‐ekvivalenter
Kontanter og kontant‐ekvivalender i begynnelsen av perioden
Kontanter og kontant‐ekvivalender i slutten av perioden
Av dette bundne midler

30 000
0
30 000
0

Havyard Newco ASA

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 ‐ Regnskapsprinsipper
Selskapet ble stiftet 1. desember 2020. Selskapet har sin adresse i Holmefjordveien 1, 6090 Fosnavåg.
Selskapet er eiet 100 % av Havyard Group ASA ‐ morselskap i Havyard konsernet.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Selskapet har ingen salgsinnekter per 31.12.2020.
Inntekter ved salg av tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer,
rabatter og andre avslag. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller 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. For
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Gjeld
Gjeld, med unntak av spesielle gjeldsavsetninger, balanseføres til nominelt beløp.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet.
Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.
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Havyard Newco ASA

Note 2 Bundne midler
2020
Herav bundne bankinnskudd

0

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Selskapet ble stiftet 1. desember 2020.
Aksjekapitalen på NOK 30 000 består av 30 000 aksjer à NOK 1.
Totalt innbetalt beløp var NOK 30 000. Alle aksjer i samme aksjeklasse.
Alle aksjer er eid 100% av morselskapet Havyard Group ASA, med forretningsadresse Holmefjordveien 1,
6090 Fosnavåg. Der kan konsernregnskapet som inkluderer Havyard Newco ASA fås utlevert.

Note 4 Egenkapital

Egenkapitalendringer

Aksje‐kapital

Egenkapital 01.12.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020

Note 5 Pensjoner
Selskapet har ingen ansatte per 31.12.2020.

30 000
0
30 000

Annen
innskutt
egenkapital

Overkurs
0
0
0

0
0
0

Annen
egenkapital
0
0
0

Sum
30 000
0
30 000
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Havyard Newco ASA
Note 6 Skatt
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

2020

Midlertidige forskjeller
Netto midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Grunnlag for utsatt skatt

0
0
0
0

Utsatt skatt
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel
Utsatt skatt i balansen

0
0
0

Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført

0

Fordeling av skattekostnaden

2020

Betalbar skatt
For mye, for lite avsatt i fjor
Sum betalbar skatt
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats
Skattekostnad

0
0
0
0
0

Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Selskapet har ingen ansatte per 31.12.2020.
Selskapet har et styre bestående av kun styreleder. Styreleder mottar ingen kompensajon for oppdraget.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

Daglig leder

Styret

0
0
0

0
0
0

2020

Revisjon
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

0
0
0

Note 8 Hendelser etter balansedagen ‐ kapitalforhøyelse
Selskapet omdannes fra Havyard Newco AS til Havyard Newco ASA per 22.01.2021.
Aksjekapitalen økes fra NOK 30 000 med 1 000 000 til NOK 1 030 000 ved utstedelse av 1 000 000 nye
aksjer pålydende NOK 1 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 000 000.
Kapitalforhøyelse er tegnet av eneeier Havyard Group ASA (100%).
Aksjekapitalen vil etter kapitalforhøyelsen være NOK 1 030 000 består av 1 030 000 aksjer à NOK. 1.

Til generalforsamlingen i Havyard Newco ASA

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Havyard Newco ASAs årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (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 internkontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 - Sandviken, NO-5835 Bergen
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Uavhengig revisors beretning - Havyard Newco ASA

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
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.
Bergen, 5. februar 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Fredrik Gabrielsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)

