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Midnor Cni AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art
Selskapets formål er å arbeide for at midtnorsk industri og næringsliv skal få oppdrag til olje og
gassbaserte intallasjoner på norsk sokel og til store landbaserte utbyggingsprosjekter. Selskapet er
etaberlt i Trondheim,

Utvikling i resultat og stilling

2016 2015 2014
Driftsinntekter 4 792 424 6 725 527 7 776 128
Driftsresultat -47 355 -274 904 -143 567
Årsresultat 7 242 -119 695 34 286

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Balansesum 2 580 515 7 024 941 5 619 349
Egenkapital 2 193 110 2 185 868 5 305 563
Egenkapitalprosent 85,0% 31,1% 94,4%

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 6 725 527 kr  i fjor til 4 792 424 kr i år, en reduksjon på -28,7 %.
Årsresultatet ble 7 242 kr. mot -119 695 kr i fjor, en reduksjon på -106,1 %.

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.

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

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det har ikke vært sykefravær ut over det som må ansees som
normalt. Det har ikke forekommeet skader eller arbeidsulykker.

Likestilling mellom kjønnene
Selskapet har 1 kvinne ansatt. Styret består av 1 mann. Etter styrets mening er vilkårene tilstede for
likestilling mellom kjønnene.
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Miljørapport
Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og disponering av årsoverskudd
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 7 242:

Overføring annen egenkapital 7 242

Totalt 7 242

TRONDHEIM _______________

Christian M. Bachke
Styrets leder / Daglig leder
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Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 4 582 424 6 515 527
Annen driftsinntekt 210 000 210 000
Sum driftsinntekter 4 792 424 6 725 527
Driftskostnader
Varekostnad 3 384 019 4 954 026
Lønnskostnad 1 779 429 786 416
Annen driftskostnad 1 676 331 1 259 989
Sum driftskostnader 4 839 779 7 000 431
DRIFTSRESULTAT (47 356) (274 904)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 59 040 115 671
Sum finansinntekter 59 040 115 671
Finanskostnader
Annen rentekostnad 69 350
Sum finanskostnader 69 350
NETTO FINANSPOSTER 58 970 115 321

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 11 615 (159 583)

Skattekostnad på ordinært resultat
Skattekostnad på ordinært resultat 2 4 373 (39 888)

ORDINÆRT RESULTAT 7 242 (119 695)

ÅRSRESULTAT 7 242 (119 695)

OVERFØRINGER
Avsatt til ordinært utbytte 0 3 000 000
Overføringer annen egenkapital 5 7 242 (3 119 695)
SUM OVERFØRINGER 7 242 (119 695)

Årsregnskap for Midnor Cni AS Organisasjonsnr. 823963572
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Balanse  pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 2 35 515 39 888
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 3 1 500 1 500
Pensjonsmidler 1 87 033 129 033
Sum anleggsmidler 124 048 170 421
Omløpsmidler
Kundefordringer 66 475 251 271
Andre fordringer 0 371 851
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 2 389 992 6 231 397
Sum omløpsmidler 2 456 467 6 854 520
SUM EIENDELER 2 580 515 7 024 941

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 5,6 1 619 000 1 619 000
Sum innskutt egenkapital 1 619 000 1 619 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 574 110 566 868
Sum opptjent egenkapital 574 110 566 868

Sum egenkapital 2 193 110 2 185 868

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 30 669 1 533 262
Skyldig offentlige avgifter 73 132 112 893
Utbytte 0 3 000 000
Annen kortsiktig gjeld 283 604 192 918
Sum kortsiktig gjeld 387 405 4 839 073
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 580 515 7 024 941

Trondheim, ______________

    Christian M. Bachke
Styrets leder / Daglig leder
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Regnskapsprinsipper
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.

Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres
som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget på
transaksjonstidspunktet, redusert med merverdiavgift, rabatter, avslag og returnerte varer.
Tjenester blir inntektsført i takt med utførelsen. Resultatføring av vederlaget skjer når produktet
er overlevert kunde, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av
produktet. Levering anses å være foretatt når produktet er levert på avtalt sted, og risiko for tap
og ukurans er overført til kunden. Avsetninger for reklamasjoner, returer og eventuelle
kvantumsrabatter skjer på bakgrunn av erfaringstall fra tidligere perioder.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas
det test av verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmiddel som har selvstendige
kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn båe salgsverdi og bruksverdi, foretas et
nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er
tilstede, med unntak for tidligere nedskrivning av goodwill.

Andre anleggsaksjer og andeler
Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

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.
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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.

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 eventuelt ligningsmessig underskudd
til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på
netto skattereduserende forskjeller og underskudd til fremføring som ikke kan utlignes,
balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig
inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er
utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og
utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen.

Skatt på avgitt konsernbidrag som føres som økt kostpris på aksjer i datterselskap, og skatt på
mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investeringer i
datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt dersom konsernbidraget
har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt
skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet balanseføres til nominell
verdi.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorsik
tjenestepensjon, og selskapet har derfor ikke en slik ordning.

Selskapet har inngåt en pensjonsavtale med daglig leder.

Garantier og reklamasjoner
Avsetning til forventede garantiarbeider knyttet til avsluttede salg vurderes til antatt kostnad for
slikt arbeid. Estimatet beregnes med utgangspunkt i historiske tall for garantiarbeider, men
korrigert for forventede avvik på grunn av for eksempel endringer i kvalitetssikringsrutiner og
endringer i produktspekter. Avsetningen føres opp under "Annen kortsiktig gjeld" og endringen i
avsetningen kostnadsføres.

Utenlandsk valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.
Kursgevinster og kurstap klassifiseres som finansposter.
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Note 1 - Lønnskostnad
I år I fjor

Lønn 666 669 666 670
Arbeidsgiveravgift 97 074 97 148
Andre lønnsrelaterte ytelser 15 685 22 598
Totalt 779 429 786 416

Godtgjørelser Daglig leder Styret

Lønn *) 0 0

Pensjon 60.000 60.000

Anden godtgj. / fordelsbeskatning 11 412 10 387

71 120 70 426

Selskapet ahr inngått en pensjonsavtale med daglig leder.

*) Daglig leder er fra 01.06.2012 ansatt i Rondine AS. Honorar fra Rondine AS er fakturert etter
avtalte honorarsatser for ivaretakelse av dalig leder-funksjonen.

Obligatorsik tjenestepensjon

Selskapet er ikke plikti til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon, og selskapet har derfor heller ikke en slik ordning.

Ytelser til revisor

Kostnader til revisjon for 2016 er kostnadsført med kr. 31.000 (eks mva.) og gjelder i sin
helhet ordinær revisjon.
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Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2016

Resultat før skattekostnader 11 615
Permanente og andre forskjeller -42
Anvendt skattemessig framførbart underskudd 11 573
Inntekt 0

2016 2015
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel 4 373 -39 888
Samlede ordinære skattekostnader 4 373 -39 888

Utsatt skatt/utsatt skattefordel
2016 2015

- Skattem. fremf. underskudd som utlignes   147 980   159 553
= Grunnlag utsatt skatt   -147 980   -159 553
Utsatt skatt   0   0
Negativt grunnlag utsatt skatt   147 980   159 553
= Grunnlag utsatt skattefordel   147 980   159 553
Utsatt skattefordel   35 515   39 888
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel   0   1
Ikke bokført utsatt skattefordel   0   0

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

Midnor CNI har eierandeler i følgende selskap

Selskap Ant. aksjer Pålydende Bokført
Kristiansund og omegn vekst AS   30   50  1 500
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Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
I posten bankinnskudd, kontanter o.l inngår bundne skattetrekksmidler med 37 469

Note 5 - Selskapskapital
Aksjekapital / Annen Sum

selskapskapital egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 1 619 000 566 868 2 185 868
Tilført fra årsresultat 7 242 7 242

Pr 31.12. 1 619 000 574 110 2 193 110

Note 6 - Selskapskapital
Selskapet har 16190 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 1 619 000.

Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel
Rondine AS 14 185 95,7 %

Ingen av de øvrige aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene
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