
ÅRSBERETNING 2019 
 

Virksomhetens art 

Remora AS er bygget opp rundt HiLoad-teknologien og dens ulike anvendelser. Selskapets 
virksomhet består i å utvikle, markedsføre og lisensiere eller bygge HiLoad-fartøy. Hovedanvendelsen 
av teknologien er knyttet opp mot lasting av olje offshore, og selskapet har bygget og solgt HiLoad DP 
no.1, som er første fartøy basert på denne teknologien. Andre mulige anvendelser omfatter blant annet 
forankringssystem for FSO/FPSO og frittstående fremdriftsmaskineri til flatbunnede fartøy. 
 
Remora AS besitter betydelig kompetanse knyttet til utvikling og anvendelse av HiLoad teknologien 
etter å ha utviklet og bygget HiLoad DP no 1 og bistått Teekay Offshore, som eier av fartøyet, med å 
sette enheten i operasjon for lasteoperasjon. Selskapets kontor er i Stavanger. 

 

Redegjørelse for årets drift 

Årest drift har i hovedsak bestått av utleie av personell til Teekay Offshore. 

 

Fortsatt drift 

I henhold til regnskapsloven § 3-3 og § 4-5 bekrefter styret at grunnlaget til fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2019 er utarbeidet i samsvar med dette. Etter styrets mening gir det fremlagte 
resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et riktig bilde av selskapets drift og økonomiske 
stilling. 

Selskapets fremtidige utvikling er usikker. Selskapet vil ikke ha egne ansatte fra april 2020 og vil 
derfor ikke ha noen økonomiske forpliktelser av betydning fremover.  

Selskapet følger tett utviklingen av utbruddet av COVID-19 og den pågående markedssituasjonen. På 
tidspunkt for publisering av regnskapet har ikke selskapet identifisert noen risikoer relatert til fortsatt 
drift av virksomheten som fører til endring i finansielle estimater eller beslutninger.  

  

Teknologirisiko 

Remora har siden etableringen i 2002 fokusert på utvikling, konstruksjon og påfølgende drift av 
HiLoad-teknologien. Arbeidet er basert på egenutviklet teknologi, og Remora har i størst mulig grad 
søkt å oppnå patentbeskyttelse for denne teknologien. 

 

Markedsrisiko 

Selskapets fremtidige utvikling er avhengig av at markedet vurderer selskapets løsninger som 
konkurransedyktige på kostnad og funksjonalitet sammenlignet med alternative løsninger. 

 

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering 



Remora AS har ved utgangen av året en ansatt. I tillegg leier selskapet inn ledelses- og andre ressurser 
fra Teekay Offshore. 

Selskapet tilstreber å etterleve de krav som gjelder og de forventninger som stilles, når det gjelder 
likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Bedriften 
tilstreber å skape et arbeidsmiljø der de ansatte kan trives og utvikle seg. 

Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, 
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.  

 

Ytre miljø 

I henhold til målet om å unngå skader på miljøet, har selskapet en målsetting å bruke så miljøvennlige 
produkter som mulig i eventuell fremtidig bygging og drift av fartøy. Selskapets virksomhet i dag gir 
ingen forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. 

 

Resultat og balanse 
 
Resultatregnskapet for 2019 viser en omsetning på kr 1,8 millioner og et underskudd på kr 1,1 
millioner. Selskapet har en totalbalanse på kr 2,2 millioner og en egenkapital på kr 1,0 millioner. 
Selskapets likviditetsmessige situasjon er tilfredsstillende.  

Styrets forslag til dekning av årets underskudd fremkommer av resultatregnskapet.       
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Idar Andreas Hillersøy  Tor Olav Øie  Anne Tove Østenå Larsen 
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Resultatregnskap

Remora AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Salgsinntekt 7, 11 1 810 098 1 155 307

Sum driftsinntekter 1 810 098 1 155 307

Lønnskostnad 4, 5 1 924 816 1 884 779

Annen driftskostnad 4, 7 972 005 1 110 475

Sum driftskostnader 2 896 821 2 995 254

Driftsresultat -1 086 723 -1 839 947

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 23 988 17 252

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 10 800

Annen finanskostnad 18 425 18 094

Resultat av finansposter 5 563 -11 641

Ordinært resultat før skattekostnad -1 081 160 -1 851 589

Ordinært resultat -1 081 160 -1 851 589

Skattekostnad 8 0 0

Årsresultat -1 081 160 -1 851 589

Overføringer

Overført fra overkurs/ til annen egenkapital 1 081 160 1 851 589

Sum overføringer 9 -1 081 160 -1 851 589

Remora AS Side 1



Balanse 31.12

Remora AS

Eiendeler Note 2019 2018

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 0 11 353

Andre kortsiktige fordringer 206 881 97 032

Sum fordringer 206 881 108 385

Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 1 988 299 2 424 216

Sum omløpsmidler 2 195 179 2 532 601

Sum eiendeler 2 195 179 2 532 601

Remora AS Side 1



Balanse 31.12

Remora AS

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 9, 10 1 744 535 1 744 535

Egne aksjer 10 -13 150 -13 150

Overkurs 9 0 349 233

Sum innskutt egenkapital 1 731 385 2 080 618

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital -731 927 0

Sum opptjent egenkapital -731 927 0

Sum egenkapital 9 999 458 2 080 618

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 8 210 8 210

Skyldig offentlige avgifter 119 054 223 806

Annen kortsiktig gjeld 1 068 457 219 967

Sum kortsiktig gjeld 1 195 721 451 983

Sum gjeld 1 195 721 451 983

Sum egenkapital og gjeld 2 195 179 2 532 601

                                        

                                        
30.06.2020

Styret i Remora AS

Idar Andreas Hillersøy

Styreleder

Tor Olav Øie

Daglig leder/styremedlem

Anne Tove Østenå Larsen

Styremedlem

Remora AS Side 2



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler for små foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 

omløpsmidler. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på  etableringstidspunktet, med fradrag for transaksjonskostnader

Omregningsprinsipper for regnskapsposter i utenlandsk valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskurs. Pengeposter i
utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta på balansedagen. Ikke-pengeposter omregnes ikke. 
Benyttet kurs 31.12 var 1 USD = NOK 8,7855

Pengeposter og ikke-pengeposter som er nedskrevet i samsvar med regnskapsloven § 5-2 eller § 5-3 og hvor verdien 
fastsettes i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på måletidspunktet.

Valutagevinster og tap resultatføres løpende i den perioden de oppstår under andre finansposter med mindre de 
kvalifiserer til sikringsbokføring.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler vurderes til historisk kostpris etter fradrag for akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningene 
er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning i leide lokaler
avskrives over leiekontraktens løpetid. Påkostninger som vesentlig øker driftsmidlenes kapasitet eller levetid 
balanseføres.

Utstyr avskrives lineært ut fra en vurdering av det enkelte utstyrs antatte levetid

Driftsmidlenes økonomiske levetid, samt restverdi vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig.

Investering i aksjer

Investeringer i aksjer vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til ansaffelseskost for 
aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall 
skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Noter til regnskap

Remora AS



Kundefordringer

Kundefordringer er ført til pålydende i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort 
på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. 

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer 
med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån 
under kortsiktig gjeld.

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære
driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette
ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi

Betalbar skatt og utsatt skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
beregnes av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi  på eiendeler og gjeld, 
samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

 Negative og positive midlertidige forskjeller, inklusiv skattemessig fremførbare underskudd, som kan reverseres 
i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at 
fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes.

Pensjonskostnader

Remora AS har innskuddsbasert ordning for sine ansatte. 

Innskuddsplan

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

Inntektsføringsprinsipper
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

 Fraktinntekter resultatføres etter hvert som de anses opptjent. For reiser som ikke er avsluttet ved årsslutt 
periodiseres reiseavhengige inntekter og kostnader lineært over reisens varighet før og etter årsskiftet.

Leieavtaler
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkasting knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres
som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsøfres lineært over leieperioden.
Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over
på leietaker, klassifiseres avtalen som finansielle leieavtaler.

En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Selskapet har ingen 
juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag i tilfelle enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte 
ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til 
offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Selskapet 
har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad 
når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere 
framtidige innbetalinger.

Driftsinntekter og kostnader



Note 2 Konsernregnskap

 I samsvar med regnskapslovens § 3-7 er det ikke utarbeidet konsernregnskap. Selskapet er en del av et konsern som 
utarbeider konsernregnskap der Remora AS inngår i konsolideringen. Morselskapet er Teekay Corporation, og har 
forretningskontor i Vancover, Canada. Konsernregnskap kan fås utlevert ved henvendelse til morselskapet.

Note 3 Finansiell og operasjonell markedsrisiko

Remora AS driver virksomhet som er lite utsatt for risiki.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er vurdert som liten, da hovedandelen av kundene er andre Teekay-selskap.

Likviditetsrisiko
Selskapet har en stabil og langsiktig finansieringsstruktur. Langsiktige fordringer er mot andre Teekay-selskap, 
og risikoen anses som lav. Selskapet har tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, slik at en til enhver tid kan 
finansiere drift.

Note 4 Lønnskostnader, godtgjørelser, antall ansatte m.v.

2019 2018
Lønn 1 550 346 1 552 227
Arbeidsgiveravgift 238 579 200 840
Pensjonskostnader 114 530 110 926
Andre ytelser 21 360 20 786
Sum 1 924 815 1 884 779

Gjennomsnittlig antall årsverk: 1 1
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styremedlemmer i 2019.

Honorar til ekstern revisor eks, mva: 2019 2018
Lovpålagt revisjon 58 800 51 540
Sum honorar til revisor 58 800 51 540

Note 5 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsording etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning 

tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har innskuddsbasert ordning. 

Innskuddsplan
Pensjonspremien kostnadsføres det år den påløper og utgjør i år kr 114.530



Note 6 Immaterielle og varige driftsmidler

Teknologi, 
patenter og 

utvikling

Simulator, 
inventar og 

utstyr
Sum

Anskaffelseskost 1.1. 6 864 000 3 393 000 10 257 000
Anskaffelseskost 31.12 6 864 000 3 393 000 10 257 000
Akkumulerte avskrivninger 1.1 0 1 086 000 1 086 000
Årets avskrivninger 0 0 0
Akkumulerte avskrivninger 31.12 0 1 086 000 1 086 000
Akkumulerte nedskrivninger 1.1 6 864 000 2 307 000 9 171 000
Akkumulerte nedskrivninger 31.12 6 864 000 2 307 000 9 171 000
Bokført verdi 31.12 0 0 0

Remora AS er medeier av Hiload-teknologien og har en ekslusiv rett til å anvende teknologien innenfor alle 
segmenter med unntak av anvendelser innenfor segmentet naturgass. Nedskrevet til 0 i 2017 da selskapet ikke ser
muligheter for teknologien de neste årene. 

Rettigheten er for segmentene DP, MV og APU viderelisensiert på markedsmessige betingelser til heleide
underliggende datterselskaper i form av en evigvarende og ekslusiv bruksrett

Øvrige patenter og teknologirettigheter gjelder anvendelse av Hiload-teknologien innenfor andre ikke-utviklede
segmenter. Det knytter seg vesentlig usikkerhet til en utvikling og kommersialisering innenfor slike segmenter.

Note 7 Nærstående parter 

Som nærstående parter ved årets utgang regnes eier, Teekay Shipping Ltd, og øvrige selskap i Teekay-konsernet.
Selskapet inngår jevnlig forretninger med nærstående parter. Transaksjonene gjennomføres på markedsmessige 
betingelser. 

Selskapet har følgende transaksjoner med nærstående parter:

Selskapets navn Selskapsforhold Transaksjonstype 2019 2018
Teekay Shipping Norway AS Nærstående 1 810 098 1 155 307
Teekay Shipping Norway AS Nærstående Management tjenester 659 480 675 000

Management inntekt



Note 8 Skatter

Skattekostnad i resultatregnskapet: 2019 2018
Endring utsatt skatt/skattefordel 0 0
Skatteeffekt av endringer i skattesats 0 0
Sum årets skattekostnad 0 0

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: 2019 2018
Resultat før skattekostnad -1 081 160 -1 851 589
Permanente forskjeller 6 288 6 788
Endring midlertidige forskjeller -29 913 560 -37 381 702
Endring midlertidige forskjeller fra fusjon 0 0
Endring fremførbart underskudd fra fusjon 0 0
Endring fremførbart underskudd 30 988 433 39 226 502
Grunnlag betalbar skatt i balansen 0 0
Beregnet betalbar skatt 0 0
Betalbar skatt i balansen 0 0

Utsatt skattefordel fremkommer som følger 2019 2018
Driftsmidler -30 337 057 -30 433 797
Gevinst- og tapskonto -119 267 281 -149 084 101
Underskudd til fremføring -949 058 483 -918 070 050
Underskudd til fremføring fra fusjon 0 0
Grunnlag utsatt skatt 31.12 -1 098 662 821 -1 097 587 948

Utsatt skatt/skattefordel i balansen 31.12 -241 705 821 -241 469 349
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel* 241 705 821 241 469 349
Utsatt skatt/skattefordel i balansen 31.12 0 0

* Som følge av usikkerhet om fremtidig utnyttelse av fremførbart underskudd så balanseføres ikke utsatt skattefordel
Skatteprosent for utsatt skattefordel i 2018 var 22% og i 2019 22%

Note 9 Egenkapital

Aksje-
kapital Egne aksjer Overkurs

Annen 
egenkapital Sum

Egenkapital 1.1 1 744 535 -13 150 349 233 0 2 080 618
Årets resultat 0 0 -349 233 -731 927 -1 081 160
Egenkapital 31.12 1 744 535 -13 150 0 -731 927 999 458



Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital er på kr 1.744.453.23 fordelt på 174.453.523 aksjer hver pålydende kr 0,01.
Alle aksjene har lik stemme- og utbytterett.

Aksjonærer Antall aksjer Andel
Teekay Service Holding U.A. 154 941 696           88,8 %
Nordea Bank AB (Nom) 12 933 692             7,4 %
Skeie Capital Investment AS 6 016 167               3,4 %
Rogh Invest AS 200 000                  0,1 %
Acier AS 157 574                  0,1 %
Nistad Gruppen AS 50 636                    0,0 %
Terje Frode Gimnes 31 000                    0,0 %
Thomas Philipp Marthinsen 18 934                    0,0 %
Per Einar Marthinsen 16 000                    0,0 %
Diederichsen Invest 13 365                    0,0 %
Remora AS 13 150                    0,0 %
Andre 61 309                    0,0 %
Total 174 453 523           100 %

Ingen aksjer eies av styremedlemmer eller ledende i selskapet.

Egne aksjer
Selskapet eier 13.150 egne aksjer.

Note 11 Salgsinntekter

Management 
inntekter Sum

Internasjonalt marked 1 810 098 1 810 098
Sum 1 810 098 1 810 098

Note 12 Bundne midler
Av totale bankinnskudd per 31.12 er kr 149.365 bundne midler.

Note 13 Hendelser etter balansedagen

Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte i januar 2020 at utbruddet av COVID-19 måtte ses som en «alvorlig hendelse
av betydning for internasjonal folkehelse», og i mars ble utbruddet klassifisert som en pandemi av WHO. Selskapet har 
fulgt alle anbefalinger og føringer for ansatte og samarbeidspartnere, og dette har til dags dato ikke påvirket 
operasjonelle forhold.

Selskapet følger tett opp både utbruddet av COVID-19 og den pågående markedssituasjonen for olje og gass, i tilfelle 
dette får potensielle følger for 2020-resultatet. Vi vil likevel påpeke at våre hovedprioriteringer ligger hos våre ansatte og 
samarbeidspartneres helse og sikkerhet.

På tidspunktet for publisering av disse tallene har ikke Selskapet identifisert noen risikoer relatert til fortsatt drift av 
virksomheten som fører til endring i finansielle estimater eller beslutninger. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å 
måle eller å forutse mulige fremtidige økonomiske konsekvenser som følge av situasjonen i olje- og gassmarkedene eller 
COVID-19-pandemien.
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