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Virksomhetens art og tilholdssted 
 
Resqunit er et selskap som driver med utvikling av gjenfinningsutstyr til mistede fiskeredskaper som 

hummer- og krabbeteiner. Ny elektronisk tidsstyrt mekanisme for utløsning av reservebøyen er under 

utvikling og forventes å være klar for salg i løpet av 2021. Selskapet har også startet med utvikling av 

sensorteknologi for innsamling av havdata.  

 

Konsernet består i tillegg til Resqunit AS av følgende datterselskap: 

Resqunit Canada Inc. med kontor i Halifax. Pr 31.12.20 var en person knyttet til dette selskapet.  

 

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Sandnes. 

 

Selskapets mål er å redusere spøkelsesfiske og plastforurensing og beskytte livet i havet. Hvert år går 

mellom 500 000 og 1 millioner tonn fiskeredskaper tapt i sjøen. Dette resulterer i plastforurensning og 

at betydelige mengder fisk og skalldyr dør. Selskapet ser også store muligheter innen utvikling av 

sensorer som kan knyttes til redningsutstyret for innsamling av havdata for fiskere, marine næringer, 

forskningsinstitusjoner og myndigheter. 

 

Produktene vil selges både til hobbyfiskere og profesjonelle aktører i inn- og utland. 

 

 

Redegjørelse for årsregnskapet 
 

Resqunit konsernet er i utviklingsfasen og hadde bare NOK 504 tusen i driftsinntekter. Det ble et 

negativt resultat på NOK 4,5 millioner. Ved hjelp av tilskudd fra Handelens Miljøfond, ble hele 

beholdningen av resqunit versjon 1 - basert på råtnetråd-løsningen – solgt og distribuert til 

leppefiskere langs kysten.  

 

Konsernets likviditetsbeholdning var NOK 6,96 millioner, mens den kortsiktige gjelden utgjorde NOK 

2,6 millioner pr 31.12.20. Totalkapitalen var ved utgangen av året på NOK 11,1 millioner, 

sammenlignet med NOK 5,8 millioner året før.  

 

Egenkapitalandelen for konsernet var 62,8% pr 31.12.20 mot 65,4 % pr 31.12.19. Selskapet og 

konsernet hadde negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2020, men har gjennomført 

emisjoner som har tilført NOK 7,6 millioner i nye egenkapital. Underskudd i 2020 skyldes stor 

satsning på produktvikling og markedsføring, samt kostnader i forbindelse med påbegynt prosess for 

børsnotering.  

 

Utgifter til utvikling og forbedring av konkrete produkter som er lansert for salg eller som nærmer seg 

ferdigstillelse blir balanseført og avskrives over forventet levetid fra produktene lanseres. Det 

forventes økt FoU aktivitet i 2021.  



 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle 

stilling og resultat. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det 

framlagte årsregnskapet. 

 

Fremtidig utvikling 
 
Styret ser positivt på utsiktene for selskapet og konsernet og forventer stor økning i salgsinntektene 

når ny resqunit versjon er klar for markedet – som forventes i løpet av 2021.   

  

Strategien til selskapet er å bli en internasjonal aktør med løsninger for å hindre tap av fiskeredskaper 

og å kunne benytte resqunit’en til innsamling av havdata som kan bearbeides og selges til private og 

offentlige aktører.  

 

Finansiell risiko 
 
Overordnet om målsetting og strategi 
Selskapet har så langt hatt begrenset finansiell risiko, men ved fremtidig produksjon i utlandet samt 

eksportsalg vil utvikling i valutamarkedene representere en finansiell risiko. Målsettingen er å 

avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. Selskapets nåværende strategier innbefatter ikke 

bruk av finansielle instrumenter, men dette vil være gjenstand for løpende vurdering av styret.  

 

Markedsrisiko 
Selskapet er i startfasen og det vil derfor knytte seg usikkerhet til inntektspotensialet. 

Produksjonskostnad pr enhet vil også være avgjørende for at en kan tilby produktet til en pris som 

markedet opplever som fordelaktig i forhold til gevinsten ved å installere utstyret. Endringer i USD 

utgjør en risiko for vesentlig del av fremtidig varekjøp vil komme fra leverandører som fakturerer i 

denne valutaen. Selskapet jobber med løsninger for å få lavest mulig kostpris pr enhet. Selskapet er 

ikke kjent med direkte konkurrerende produkter og vurderer derfor å inneha et konkurransefortrinn. 

Markedspotensialet vurderes som betydelig både nasjonalt og internasjonalt.   
 
Kredittrisiko 
Kredittrisikoen fra kunder vil øke når salget kommer i gang, men selskapet vil etablere systemer for å 

begrense denne risikoen til et forsvarlig nivå. 

 
Likviditetsrisiko 
Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, men styret har fokus på til enhver tid å ha en god 

likviditetsreserve for å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter.  

 

 

Fortsatt drift 
 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Til 

grunn for antagelsen ligger resultatprognose for 2021 og konsernets langsiktige strategiske prognoser 

for årene fremover.  

 

 

 





2019 2020 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2020 2019

290 304 503 765 2, 17 Salgsinntekt 503 765 290 304

2 100 000 0 17 Annen driftsinntekt 0 2 100 000

2 390 304 503 765 Sum driftsinntekter 503 765 2 390 304

274 731 488 913 Varekostnad 488 913 274 731

1 035 941 1 580 784 3,11,17 Lønnskostnad 1 580 784 1 035 941

0 7 364 4, 5 Avskrivninger 7 364 0

1 554 835 2 746 277 3,13,17 Annen driftskostnad 2 884 187 1 686 428

2 865 507 4 823 338 Sum driftskostnader 4 961 248 2 997 100

-475 203 -4 319 573 Driftsresultat -4 457 483 -606 796

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

1 273 9 334 Annen renteinntekt 9 334 1 273

1 376 5 999 Annen finansinntekt 5 999 1 376

506 0 Annen rentekostnad 0 506

6 152 22 064 Annen finanskostnad 22 484 6 338

-4 009 -6 731 Netto finansresultat -7 151 -4 195

-479 212 -4 326 304 Ordinært resultat før skattekostnad -4 464 634 -610 991

0 0 14 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

-479 212 -4 326 304 ÅRSRESULTAT -4 464 634 -610 991

Minoritetenes andel av årsresultatet -13 833 -11 324
Majoritetens andel av årsresultatet -4 450 801 -599 667

OVERFØRINGER
-479 212 -4 326 304 Overført fra overkurs

0 0 Foreslått utbytte

-479 212 -4 326 304 Sum  overføringer

Konsernregnskap

Resqunit AS

Resultatregnskap

MORSELSKAP KONSERN



2019 2020 NOTE EIENDELER 2020 2019

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
0 0 14 Utsatt skattefordel 0 0

562 693 1 818 959 4,13,17 Forskning og utvikling 1 818 959 562 693

562 693 1 818 959 Sum immaterielle eiendeler 1 818 959 562 693

Varige driftsmidler
0 16 736 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 16 736 0

0 16 736 Sum varige driftsmidler 16 736 0

Finansielle anleggsmidler
585 585 6 Investering i datterselskap

322 609 317 551 8 Lån til foretak i samme konsern 0 0

323 194 318 136 Sum finansielle anleggsmidler 0 0

885 887 2 153 831 Sum anleggsmidler 1 835 695 562 693

Omløpsmidler

310 000 0 7 Varebeholdning 0 310 000

Fordringer
0 4 706 8 Kundefordringer 4 706 0

638 219 2 239 645 17 Andre fordringer 2 269 784 750 858

638 219 2 244 351 Sum fordringer 2 274 490 750 858

4 142 159 6 911 693 16 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 956 748 4 225 655

5 090 377 9 156 044 Sum omløpsmidler 9 231 238 5 286 513

5 976 264 11 309 875 SUM EIENDELER 11 066 933 5 849 206

Konsernregnskap

Resqunit AS

Balanse pr 31. desember

MORSELSKAP KONSERN







Note 1 Regnskapsprinsipper m.m.

Konsolideringsprinsipper

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Immaterielle eiendeler

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Konsernregnskap Resqunit AS

Noter til regnskapet 2020

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

Konsernregnskapet omfatter Resqunit AS med datterselskaper hvor Resqunit AS har bestemmende innflytelse som 
følge av juridisk eller faktisk kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like 
transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom 
selskaper i konsernet er eliminert. 

Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte 
selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette 
klassifiseres som goodwill. For deleide datterselskaper er kun majoritetens andel av goodwill inkludert i balansen. 

Resultatposter i utenlanske datterselskap omregnes til NOK basert på årets gjennomsnittlige valutakurs og 
balanseposter til balansedagens kurs. Valutakursdifferanser og omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets 
egenkapital.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført 
verdi, og verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs i balansen. 

Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, 
balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og 
anskaffelseskost kan måles pålitelig. 

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler
nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og 
eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. 

Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi 
dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og 
konsernbidrag fra datterselskap inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede 
selskaper.

Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden og netto salgsverdi. 

Konserndannelsen oppstod 19. juli 2019 i forbindelse med at datterselskap ble etablert.



Note 1 Regnskapsprinsipper m.m. forts.

Salgsinntekter

Andre inntekter / offentlige tilskudd

Fordringer 

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke 
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Endring av regnskapsprinsipp og sammenligningstall m.v.

Kontantstrømoppstilling

Note 2 Salgsinntekt

2019 2020 Per virksomhetsområde 2020 2019

290 304 503 765 Redningsbøye for teiner 503 765 290 304

290 304 503 765 Sum 503 765 290 304

Konsernregnskap Resqunit AS

Noter til regnskapet 2020

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent. Det vil si når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette 
vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet.

Andre inntekter består av offentlig og privat støtte som inntektsføres når den er innvilget. Investeringstilskudd er ført til 
reduksjon av tilhørende investering i balansen. Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller 
den kostnaden det skal redusere. 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres

Skatter 
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført 
mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i 
netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Selskapet anvendte regnskapsreglene for små foretak i 2019, og det ble ikke utarbeidet konsernregnskap. For 
sammenligningsgrunnlag er det utarbeidet konserntall også for fjoråret. 

Morselskap Konsern

Salgsinntektene i 2019 og 2020 knytter seg til Norge.
Salgsinntekt 2020 inkluderer tilskudd fra Handelens Miljøfond til salg/distribusjon av restlager første versjon resqunit.

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og 
bankinnskudd.



Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

2019 2020 2020 2019
1 043 636 1 895 586 Lønn og honorarer 1 895 586 1 043 636

151 030 259 031 Folketrygdavgift 259 031 151 030
26 275 50 957 Pensjonskostnader 50 957 26 275
12 400 17 205 Andre ytelser 17 205 12 400

0 -411 680 Aktiverte lønnskostnader Fou -411 680 0
-197 400 -230 315 Tilskudd -230 315 -197 400

1 035 941 1 580 784 Sum 1 580 784 1 035 941

2,0 2,75 Gjennomsnittlig antall årsverk 2,75 2,00

Ytelser til ledende personer Lønn
Pensjons-
kostnad

Annen
godtgjørelse

Daglig Leder  721 762 0 0
Styret  0 0 0

Revisor 

Note 4 Immaterielle eiendeler

Morselskap/konsern
FoU SUM

Anskaffelseskost 01.01.20 562 693 562 693
Tilgang 2 850 951 2 850 951
Tilskudd produktutvikling -1 594 685 -1 594 685
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12.20 1 818 959 1 818 959

Akk. avskrivninger 31.12.20 0 0
Netto akk. og rev.
nedskrivninger 31.12.20 0 0
Akk. avskr.,  nedskr. og rev.
nedskrivninger 31.12.20 0 0
Bokført verdi pr. 31.12.20 1 818 959 1 818 959

Årets avskrivninger 0 0
Økonomisk levetid 5 år
Avskrivningsplan Lineær

Konsernregnskap Resqunit AS

Noter til regnskapet 2020

Morselskap Konsern

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ledende personer eller deres nærstående.

Selskapet hadde ikke revisjonsplikt i 2019 og avtale med revisor ble inngått i slutten av 2020. Det er ikke kostnadsført 
honorar til revisor. 

Selskapet har kjøpt tjenester fra nærstående til styrets leder. Viser til note 13.

Daglig leder inngår i virksomhetens ordinære pensjonsordning (OTP).

Aktivert FoU gjelder kostnader til utvikling av Resqunit Electronic Time Release. Produktet er forventet ferdig og klar for 
salg i løpet av 2021. Fremtidig inntjening knyttet til balanseført FoU forventes minst å motsvarer medgåtte FoU-utgifter.



Morselskap/konsern

Note 5 Varige driftsmidler
Inventar og

utstyr Sum
Anskaffelseskost 01.01 0 0
Tilgang kjøpte driftsmidler 24 100 24 100
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12 24 100 24 100

Akkumulerte avskrivninger 31.12 7 364 7 364
Netto akk. og rev. nedskrivninger 31.12 0 0

Bokført verdi pr. 31.12 16 736 16 736

Årets avskrivninger 7 364 7 364

Økonomisk levetid 3 år
Avskrivningsplan Lineær

Note 6 Datterselskap m.v.

Firma
 Ansk.-

tidspunkt 
 Konsolidert

(ja/nei) 
 Foretnings-

kontor 
 Stemme-

andel 
 Eier-
andel 

Resqunit Canada Inc. 19.06.2019  ja Nova Scotia, Canada 90 % 90 %

Firma
 Egenkapital

31.12.20 
 Årsresultat 

2020 
Resqunit Canada Inc. -245 889 -138 330

Note 7 Varer

2019 2020 2020 2019
310 000 0 Ferdigvarer 0 310 000

310 000 0 Sum 0 310 000

Konsernregnskap Resqunit AS

Noter til regnskapet 2020

Morselskap Konsern

Valhalla Consulting Inc. innehar tegningsrett på inntil 1 990 000 aksjer i Resqunit Canada Inc. som tilsvarer en eierandel 
på 16,58 % ved utøvd opsjon. Erik Nobbe eier Valhalla Consulting Inc. og eier pr 31.12.20 10 % av aksjene i Resqunit 
Canada Inc. 

Resultatposter er omregnet til norske kroner fra canadisk dollar med gjennomsnittskurs 7,0 og 
balanseposter/egenkapitalen til kurs 31.12.20 på 6,7.



Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år

2019 2020 2020 2019
0 0 Kundefordringer 0 0
0 0 Andre fordringer 0 0

322 609 317 551 Lån til foretak i samme konsern 0 0

Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Antall
 Pålydende

verdi 
 Bokført

verdi 
Ordinære aksjer 8 465 318        0,01                84 653,18      

Sum 8 465 318        84 653,18      

Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr 31.12.20 var:

Eier- Stemme-
Aksjer andel andel

TT Holding & Invest AS 1 938 400        22,9 % 22,9 %
Trettø Olsen Invest AS 1 462 782        17,3 % 17,3 %
Aasnes Invest AS 1 350 000        15,9 % 15,9 %
PJW Invest AS 309 399           3,7 % 3,7 %
Siddis Holding AS 830 800           9,8 % 9,8 %
Sig Holdings AS 755 000           8,9 % 8,9 %
Link One GP AS 268 914           3,2 % 3,2 %
Osetec AS 160 000           1,9 % 1,9 %
Kjell Røisland 150 000           1,8 % 1,8 %
Cahe Finans AS 144 508           1,7 % 1,7 %
Ulf Jarl Rødsand 86 705             1,0 % 1,0 %
Sum eiere med minst
1% eierandel 7 456 508        88,1 % 88,1 %
Sum øvrige eiere 1 008 810        11,9 % 11,9 %

Totalt antall aksjer 8 465 318        100 % 100 %

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn Verv Antall aksjer Merknad
Helge Trettø Olsen Daglig leder 1 462 752 1)
Sigurd J. Hansen Styremedlem 755 000 2)

1) Helge Trettø Olsen eier over 50 % av aksjene i Trettø Olsen Invest AS

Morselskap Konsern

Konsernregnskap Resqunit AS

Noter til regnskapet 2020

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.20 består av en aksjeklasse. Det er ingen vedtektsbestemmelser om 
stemmerett.

2) Sigurd J. Hansen eier over 50 % av aksjene i Sig Holdings AS

Lån til datterselskap er rentefritt. Lånet har forfall med CAD 30 000 den 5. august 2022 og CAD 15 000 den 26. 
november 2022 



Note 10 Egenkapital

Morselskap

Aksje-
kapital Overkurs

Ikke reg 
kapital-

forhøyelse
Annen

egenkapital Sum
Egenkapital 01.01 67 704,00 3 890 019 0 0 3 957 723

Årets endring i egenkapital:
Kapitalutvidelser 16 949,14 5 481 693 2 084 158 7 582 800
Årets resultat -4 326 304 -4 326 304
Egenkapital 31.12 84 653,14 5 045 408 2 084 158 0 7 214 219

Konsern
Konsern Minioritet Totalt

Egenkapital 01.01 3 835 376 -11 469 3 823 907

Årets endring i egenkapital:
Kapitalutvidelser 7 582 800 0 7 582 800
Årets resultat -4 450 801 -13 833 -4 464 634
Omregningsdifferanser 8 799 713 9 512
Avsatt utbytte 0 0 0
Egenkapital 31.12 6 976 175 -24 589 6 951 586

Note 11 Pensjonskostnader

Note 12 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem
2019 2020 år etter regnskapsårets slutt: 2020 2019

0 0 Øvrig langsiktig gjeld 0 0

0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0

Konsernregnskap Resqunit AS

Noter til regnskapet 2020

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Foretakest innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon. Ordningen omfatter alle
ansatte.

Morselskap Konsern

Øvrig langsiktig gjeld består av lån fra Innovasjon Norge. Lånet er rentefritt frem til august 2021 og avdragsfritt i 
løpetiden. Lånet forfaller i sin helhet i august 2022. 



Note 13 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter: 

Type transaksjon
Tilhører 
regnskaps-linje Motpart

Forhold til 
motparten 2020 2019

Kjøp av tjenester ADK Jufoo AS

Eies av 
aksjonæ PJW 
Invest AS 129 768 9 488

Kjøp av tjenester ADK / FoU
Valhalla
Consulting Inc

Eies av 
minoritets-
aksjonær 
Resqunit 
Canada 350 454 0

Kjøp av tjenester ADK
Link Venture 
Capital AS

Styrets leder 
har 
eierinteresser 480 000 86 000

Sum 960 222 95 488

2020 2019
Jufoo AS 3 119 0

0 0
Sum 3 119 0

Note 14 Skattekostnad 

Morselskap

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2020 2019
Betalbar skatt 0 0
Endring utsatt skatt / skattefordel 0 0
Skattekostnad ordinært resultat 0 0

Konsern

Fordeling av skattekostnaden
2019 2020 2020 2019

0 0 Skattekostnad 0 0

Avstemming fra nominell til 
2019 2020

faktisk 
skattesats 2020 2019

-479 212 -4 326 304 Årsresultat før skatt -4 464 634 -610 991

-105 427 -951 787 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats -982 219 -134 418

Skatteeffekten av følgende poster:

15 754 2 670 Andre ikke fradragsberettigede kostnader 2 670 15 754
-43 428 -724 Andre ikke skattepliktige inntekter -724 -43 428
133 101 949 841 Ikke beregnet utsatt skattefordel 980 273 162 092

0 0 Skattekostnad 0 0
0 % 0 % Effektiv skattesats 0 % 0 %

Norge Utland

Morselskap Konsern

Konsernregnskap Resqunit AS

Noter til regnskapet 2020

Leverandørgjeld





 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD!
AUDIT | TAX | CONSULTING 
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RSM Norge AS 

 

Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes 
Org.nr: 982 316 588 MVA 

 
T +47 51 63 85 00 

www.rsmnorge.no 

Til generalforsamlingen i Resqunit AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Resqunit AS' årsregnskap som viser et underskudd i selskapsregnskapet på kr 4 326 304 og et 
underskudd i konsernregnskapet på kr 4 464 634. Årsregnskapet består av: 

 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

 konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

 er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

 gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Resqunit AS 
per 31. desember 2020 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet 
Resqunit AS per 31. desember 2020 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble 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 og konsernet 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. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi 
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  
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Revisors beretning 2020 for Resqunit AS 

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

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 intern kontroll 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 er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne 
til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å 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. 

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. 

 
Sandnes, 7. mai 2021  
RSM Norge AS  
 
 
 
Gunnar G. Strøm  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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