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Resultatregnskap for 2020
MORCIDEAAS

Sum driftsinntekter

Lonnskostnad
Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

Sum finansinntekter

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

Sum finanskostnader

Netto finans

Ordinaert resultat fer skattekostnad

Ordinaert resultat

Arsresultat

Overferinger
Udekket tap

Sum

Note 2020

o

(1 621 688)

(289215)

(1910903)

(1 910 903)

336
4473

4809

(355)
(2211)

(2 566)

2243

(1 908 660)

(1 908 660)

(1 908 660)

(1 908 660)

(1 908 660)

2019

o

(2 734 893)

(485 848)

(3220741)

(3220741)

6883
2544

9427

(1 807)

(453 244)

(455051)

(445 624)

(3 666 365)

(3 666 365)

(3 666 365)

(3 666 365)

(3 666 365)



Balanse pr. 31. desember 2020
MORCIDEAAS

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omlepsmidler
Fordringer
Andre fordringer
Konsernfordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omlopsmidler

Sum eiendeler

Note 2020 2019

13696597
12732165

34000

26 462 762

26 462 762

13791 900
12732165

34000

26 558 065

26 558 065

o
2 768 253

2 768 253

6 391 007

6 391 007

9159260

35 622 022

495619
6188253

6 683 872

1 461 903

1 461 903

8145775

34 703 840



Balanse pr. 31. desember 2020
MORCIDEAAS

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapitat (132 044 aksj'er a kr 1,00)
Beholdning av egne aksjer
Overkurs

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Udekkettap
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverand0rgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Kortsiktig konserngjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

2020

132044

(4 500)
40 723 756

40 851 300

(8 386 292)

(8 386 292)

32 465 008

8830
104716
675 000

2 368 468

3157014

3157014

35 622 022

2019

128 520
o

40 022 480

40 151 000

(5 942 132)

(5942132)

34 208 868

1 837
182 135

o
311 000

494 972

494 972

34703840

Stavanger 03.06.2021

•r r^'-f/
Ar^ie Gas<^n
Sl^rets leder

^

'a/- &^^
)arl Fredrik Weiss Fahlvik

Styremedlem



Morcidea AS Noter for arsregnskap 2019

Regnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak.

Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift,
returer, rabatter og andre avslag. lnntektsf0ring ved salg av varer skjer pa leveringstidspunktet. Tjenester inntektsf0res
etterhvert som de utf0res.

Klassifjsering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsl0pet er
klassifisert som oml0psmidler. Fordringer klassifiseres som oml0psmidler hvis de skal tilbakebetales i l0pet av ett ar. For

gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. F0rste ars avdrag pa langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel
ikke som oml0psmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balansef0res og avskrives lineasrt over driftsmidlenes forventede levetid
dersom de har antatt levetid over 3 ar og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler
kostnadsf0res l0pende. Pakostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og pakostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kj0p av
driftsmidlet.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsf0res. Forskuddsbetalinger balansef0res som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles
over leieperioden.

Investeringer i andre selskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen 0kes nar midler tilf0res ved
kapitalutvidelse, eller nar det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatf0res i utgangspunktet som
inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kj0petf0res som reduksjon av anskaffelseskost.
Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsf0res det samme aret som datterselskapet avsetter bel0pet. Utbytte
fra andre selskaper regnskapsf0res som finansinntekt nar utbyttet er vedtatt.

Balansef0rt bel0p skrives ned til antatt virkelig verdi nar den er lavere.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppf0rt i balansen til palydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning for tap gj0res pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
1 tillegg gj0res det for 0vrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for a dekke antatt tap.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter bade periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
beregnes med aktuell skattesats pa grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremf0ring ved utgangen av regnskapsaret.
Skatte0kende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet.

Oppf0ring av utsatt skattefordel pa netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremf0ring,
er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balansef0res og utsatt skatt er oppf0rt netto i
balansen.



Morcidea AS Noter for arsregnskap 2020

Note 1 L0nnskostnader, antall ansatte, godtgj0relser, lan til ansatte m.v.

L0nnskostnader 2020 2019

L0nninger

Arbeidsgiveravgift

Finansskatt

Pensjonskostnader

Andre l0nnsrelaterte ytelser

1 324 489

180 875

69436

46888

o

2 218 990

324 386

115 031

67532

8954

Sum 1 621 688 2 734 893

Sysselsatte arsverk

Ytelser til ledende personer

L0nn

Pensjonsutgifter

Annen godtgj0relse

Styrets leder

1143 691

o
9324

Styret

o

Kostnadsf0rt godtgj0relse til revisor 2020 2019

Revisjon

Andre tjenester

19600

19000

21875

29250

Sum godtgj0relse til revisor 38600 51125

Note 2 Langsiktige investeringer i andre selskaper

Datterselskap:

MmaritimeAS

MluniaAS

Mphari B.V

Andre
BinnacleHoldingBV
Ferdocean ShippingAS

Forretnings-

kontor

Stavanger

Stavanger

Nederland

Eierandel/ Egenkapital

stemme- siste ar

andel 100 %

100 %

100 %

58,65 %

9 089 866
-3296

48 280 580
11 362 194

Fordringer
2020

Resultat

siste ar

100%

-636 383
-3296

8 370 010
-5 149 182

2019

MluniaAS 2 768 253 6 188 253

Pantstillelser mv. og garantier for foretak i samme konsern 2020 2019

Pantstillelse



Morcidea AS Noter for arsregnskap 2020

Note 3 Bundne midler

Note 4 Aksjekapital og aksjonaerinformasjon

Aksjekapitalen pa kr. 132.044 bestar av 132.044 aksjer a kr. 1

2020 2019

Herav bundne bankinnskudd 42325 64364

Navn

OljelnvestAS

Fortuna InvesteringsselskapAS

Gunnar Nordb0

Victory Consulting AS

John Svela HoldingAS

GeturAS

Grendatunveien AS

Weiss Management AS

RablnvestAS

Morcidea AS(egne aksjer)

Sum

0vrige

Verv Antall aksjer Eierandel

32330

20000

14758

12000

6000

10175

10175

7500

5000

4500

122 438

9606

24,5 %

15,1 %

11,2 %

9,1 %

4,5 %

7,7 %

7,7 %

5,7 %

3,8 %

3,4 %

92,7 %

7,3%

Totalt 132 044 100,0 %

Note 5 Egenkapital

Egenkapital 01.01.2020

Kapitalutvidelse

Arets resultat

Kj0p egne aksjer

Egenkapital 31.12.2020

Aksje-kapital Egne aksjer

128 520

3524

o
o

132 044

o
o

-4500

Overkurs Udekket tap

-4 500 40 723 756

Sum

40 022 480 -5 942 132 34 208 868

701 276 704 800

O -1908 660 -1 908 660

O -535 500 -540 000
-8 386 292 32 465 008



Morcidea AS Noter for arsregnskap 2020

Note 6 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller

Netto midlertidige forskjeller

Underskudd til fremf0ring

2020

o
-6 295 337

2019

o
-4 388 888

Grunnlag for utsatt skattefordel -6 295 337 -4 388 888

Utsatt skatt
Herav ikke balansef0rt utsatt skattefordel

-1 384 974

1 384 974

-965 555

965 555

Utsatt skatt i balansen

Utsatt skattefordel som kunne vsrt balansef0rt

Fordeling av skattekostnaden

Betalbarskatt

For mye, for lite avsatt i fjor

2020

o
o

Sum betalbarskatt

Endring i utsatt skatt/skattefordel

Endring i utsatt skatt/skattefordel som f0lge av endret skattesats

Skattekostnad

Note 7 Valutatap

Pa grunn av ekstraordinaere bevegelser i valuta markedet i l0pet av f0rste halvar i 2020 er

kontantbeholdningen blitt forringet med ca MNOK 3,5.

Hvordan resultatet av valuta eksponeringen vil bli til slutt vil vaere avhengig av tidspunktet for

utbetalingene fra skipene som selskapet er investert i.
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REVISJON

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i MORCIDEAAS

Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert MORCIDEA AS/ arsregnskap som viser et underskudd pa kr 1.908.660.
Arsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsaret
avsluttet per denne datoen og noter til arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter var mening er det medf0lgende arsregnskapet 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 regnskapsaret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlagfor konklusjonen

Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Vare oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
arsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt vare 0vrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvarfor arsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet 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 ogsa ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner n0dvendig for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma 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 arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

CREDO REVISJON AS • Welhavens vei 19, 4319 Sandnes • Tet.; 51 66 86 00 • Faks: 51 668610 . post@credorevisjon.no • www.credorevisjon.no
Godkjent revisjonsselskap • Medlem av Den norske Revisorforening • Org. nr. 996 105709 MVA * Revisornr.996105709
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REVISJON

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet
Vart mal er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil, og a avgi en

revisjonsberetning som inneholdervar konklusjon. Betryggende sikkerhet er en h0y grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utf0rt i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som

eksisterer. Feilinformasjon kan oppsta som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet

kan forventes a pavirke 0konomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa
arsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om 0vrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har

funnet n0dvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdragsom ikke er revisjon ellerforenklet revisorkontroll av historisk

fjnansiell informasjon»,mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a s0rge for ordentlig og

oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokf0ringsskikk i Norge.

Sandnes4juni2021

Credo Revisjon AS

Svein Kare Eidsnes

Statsautorisert revisor


