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Creating Joint 
Futures?

Det kjennes uvirkelig. Her sitter jeg i mars 2020, skal skrive innledning til årsrapporten 

for 2019 og samtidig si noe oppløftende om fremtiden. Et utfordrende paradoks midt i 

korona-apatien.

Vi har lagt bak oss et 2019 som vi skal glede oss over - blant historiens aller beste  

år for GC Rieber resultatmessig. Året hvor vi for alvor innrettet organisasjonen og vårt 

tankesett mot økt innovasjonstakt som løsningen på verdens bærekraftutfordringer. 

Årstallet da vi stolte rundet 140 år – og rettet blikket forventningsfullt fremover.

Og så dette, selve fremtiden in persona, som brått ble så usikker, så uforutsigbar,  

så nådeløs. En koronakrise ut av det blå, som rammer og lammer helsemessig, men for 

oss rammer verst i form av en brutal økonomisk nedsmelting. Og ennå vet vi ikke hva 

som venter oss.

Likevel vet vi dette: GC Rieber har gjennomlevd mange kriser og overvunnet mange 

stormer før. Industrialiseringen, de harde 1930-årene, to verdenskriger, dot com-

boblen, oljekrisen, diverse finanskriser, SARS, fugleinfluensa, svinepest, havarier, 

branner, selprotester, Vest-Sahara og mye, mye mer. Dette har vi klart takket være en 

diversifisert portefølje, solide finansielle muskler, kompetente og driftige medarbeidere 

og ledere, langsiktige og sindige aksjonærer og kloke styremedlemmer. Alle disse 

faktorene har vi fortsatt med oss i 2020.

Vi må forberede oss på å brette opp ermene og bygge landet på nytt. Selv om  

GC Rieber vil bli kraftig påvirket i det uværet som nå herjer, blir vi ikke blant de første 

som «ut av rekken går.» Tvert imot vil GC Rieber bidra til løsninger på de utfordringene 

verden nå står overfor. Mange av våre produkter, tjenester og verdikjeder er essensielle 

i den nye tiden som kommer «etter korona». Vi vil bidra med vår lange og mangfoldige 

erfaring, med vår spissede kompetanse på en rekke felt, med vår risikovilje og vår 

entusiasme for nye, innovative løsninger. Vi vil bidra med vår nysgjerrighet og lekenhet  

i forhold til utvikling og med vår genuine omsorg for den verden vi er en del av. Vi vil,  

og skal bli, en del av løsningene – ikke av problemene.

Yes we can – Creating Joint Futures!

Paul Christian Rieber

Konsernleder 

GC Rieber AS
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GC Rieber Gruppen Struktur 

Eierskap

SHIPPING COMPACT OILS SALT EIENDOM

NØKKELTALL FRA BALANSEN
(Tall i 1000 kr)

NØKKELTALL FRA DRIFTEN
(Tall i 1000 kr)
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Omsetning

Årsresultat

Totalkapital
Egenkapital

3,4%

6,8%



STYRET  
GC RIEBER AS

LEDELSE 
GC RIEBER AS

Camilla Grieg
(f. 1964)

Styreleder

MBA med fordypning innen 

finans fra University of San 

Fransisco, samt sertifisert 

Finansanalytiker (AFA). Hun 

er styreleder i Grieg Star 

Group, innehar en rekke 

styreverv i Grieg Gruppen 

og er i tillegg leder av 

valgkomitéen i DNB.

Paul-Christian Rieber
(f. 1958)

Adm.dir. / GC Rieber AS

Siviløkonom fra NHH og 

MBA fra IMI, Genève. Han 

ble ansatt i GC Rieber i 

1986 og har hatt stillingen 

som konsernleder siden 

1990. Rieber er styreleder i 

datterselskapene i  

GC Rieber gruppen.

Per Otto Dyb
(f. 1955)

Nestleder

Siv. ing. NTH. Var adm. dir. 

i Siemens Norge fra 2004 

til 2014. Før dette hadde 

han ulike ledende roller i 

Siemens og ABB, både i 

Norge og internasjonalt. 

Dyb er i dag leder for 

valgkomitéen i Storebrand.

Pål Selvik
(f. 1972)

CFO / GC Rieber AS

MBA fra NHH. Har vært 

ansatt som direktør finans  

siden 2008. Han har flere 

interne styreverv og er 

styremedlem i Borea Asset 

Management AS.

Søren Martens
(f. 1959)

Styremedlem

Siv. øk. NHH. Adm. dir. i 

Fish Pool ASA siden 2005. 

Har tidligere erfaring fra 

stillinger i Bergen Energi 

AS, Hallvard Lerøy AS, 

Sties Termotransport AS, 

Nor-Cargo Bergenske AS 

og Statoil AS. I perioden 

1990-1994 var han i 

tillegg foreleser ved 

Handelshøyskolen BI.

Karoline Kallestad
(f. 1973)

HR-leder / GC Rieber AS

Bachelor i revisjonsstudier 

fra Høgskolen i Telemark. 

Hun ble ansatt i GC Rieber 

Gruppen i 2004 og har hatt 

rollen som HR-leder i  

GC Rieber siden 2014.

Henriette Rieber
(f. 1988) 

Styremedlem

Siv.øk. NHH. Quality 

Manager i DNB Bank ASA. 

Hun har tidligere erfaring 

som Business Controller 

i Energi Norge/NHO. 

Medlem i Family Business 

Norway’s Next Gen komité. 

Styremedlem i GC Rieber 

Fondene fra 2008-2012.

Fredrik Harloff
(f. 1967)

CTIO / GC Rieber AS

Sivilingeniør i Computation 

fra U.M.I.S.T, England i 

tillegg til studier i Strategi 

og Ledelse fra NTNU og 

NHH. Han ble ansatt i  

GC Rieber gruppen i 2018 

som Chief Technology 

and Innovation Officer. 

Harloff har bl.a. styreverv 

i teknologiselskap 

som er sprunget ut av 

innovasjonsmiljøet på 

Marineholmen i Bergen.

Marianne Wik Sætre
(f. 1979)

Styremedlem

Cand.merc. og Siv.øk. fra 

NHH. Direktør for innovasjon 

og digitale kanaler i Fana 

Sparebank. I tillegg har 

Sætre erfaring fra Frende, 

Storebrand og Capgemini 

Consulting og vant i 2017 

Sunnivaprisen som deles 

ut til kvinner i ledende 

posisjoner.

Mette Henriksen
(f.1961)

Økonomisjef / GC Rieber AS 

Siviløkonom og høyere 

revisorstudium fra NHH. Hun 

kom til GC Rieber Gruppen 

i 2012, og har vært ansatt 

som økonomisjef i  

GC Rieber AS siden 2017. 

Hun er styremedlem i  

GC Rieber Salt AS og 

BRAbank ASA.
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Fra å være fokusert på oljerelatert virksomhet har GC Rieber 

Shipping de senere årene dreid kjerneaktiviteten i retning 

av fornybar energi til havs. I 2019 kom nær halvparten av 

driftsinntektene fra arbeid med fornybar energi, herunder 

offshore vind, noe som støtter oppunder selskapets ønske om 

å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Selskapets resultater 

og verdiutvikling er imidlertid fremdeles tett knyttet til lete- og 

utbyggingsaktiviteten innen offshore olje- og gass. På sikt søker 

selskapet å redusere sin eksponering mot denne sektoren.

Overordnet markedsutvikling
Markedet innen fornybar energi offshore er i sterk vekst. Det 

medfører at subseafartøy som tradisjonelt har jobbet med 

olje- og gassrelaterte prosjekter nå også blir benyttet innen 

fornybar energi. Etterspørselen er imidlertid ikke tilstrekkelig til 

å forhindre overkapasitet av skip i markedet og det generelle 

ratenivået er ikke bærekraftig på lengre sikt. Det forventes at 

markedssituasjonen innenfor Subsea & Fornybar vedvarer i 

2020, men underliggende vekst i det globale energibehovet 

danner grunnlag for gradvis forbedring deretter. Innen seismikk, 

et markedssegment som historisk ligger i forkant av syklusen, 

har man gjennom 2019 observert økende aktivitet og en 

gradvis økning i ratenivå. Det forventes at denne trenden 

fortsetter i 2020.

GC Rieber Shipping jobber kontinuerlig med å tilpasse driften 

av skip og organisasjon til et konkurransedyktig kostnadsnivå, 

og samtidig sikre god og sikker drift av skipene. Dette 

forbedringsarbeidet har resultert i flere nye driftsavtaler i 2019 

for skip som eies av andre rederier, noe som bekrefter  

GC Rieber Shippings posisjon som foretrukket partner for 

kundene.

Sysselsettingen av offshoreskip er fremdeles preget av 

overkapasitet som følge av lavere investeringer innenfor 

offshore olje og gass. Utvikling i oljepris, som har vært preget 

av høy volatilitet de senere årene, er den viktigste driveren for 

oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter.

Subsea & Fornybar
GC Rieber Shipping har tre heleide skip som opererer innenfor 

Subsea & Fornybar. Søsterskipene Polar King og Polar Queen 

ble opprinnelig designet for konstruksjons- og IMR-arbeid 

(Inspection, Maintenance and Repair), men har det siste 

året i hovedsak utført arbeid knyttet til kabellegging og 

kommisjonering av vindmøller. Polar Onyx opererer innen 

konstruksjonsmarkedet og SURF (Subsea Umbilicals, Risers 

& Flowlines). Lønnsomheten innenfor Subsea & Fornybar er 

fortsatt preget av at ratenivået i markedet ikke er bærekraftig 

på lang sikt.

Polar King har vært på langtidskontrakt for Nexans siden 

januar 2017. Skipet har jobbet med kabelleggingsprosjekter i 

Nordsjøen, Middelhavet og Canada. Etter flere forlengelser, 

varer nå kontrakten til juli 2020. Polar Queen har vært 

beskjeftiget fra januar til oktober 2019 på to ulike prosjekter 

i Tyskland og England. Skipet har jobbet som hotellskip for 

teknikere som arbeider på vindturbiner og plattformer offshore. 

Polar Queen starter på en ny fem-måneders kontrakt i april 

2020. Polar Onyx startet på en treårskontrakt i januar 2018 for 

DeepOcean, hvor det jobbes med vedlikehold og installasjon 

av subsea-strukturer på Jubilee- og TEN-feltene i Ghana.

I 2019 inngikk GC Rieber Shipping nye driftsavtaler (ship 

management) for fire skip, hvor selskapet skal drifte skip på 

vegne av eksterne skipseiere. Driftsavtalen med Statnett 

Transport omfatter maritim drift av skipene Elektron og 

Elektron II, som hovedsakelig benyttes til transport av 

transformatorer, generatorer, turbiner og lignende til norske 

energiforsyningsanlegg. Driftsavtalen med Nexans omfatter 

maritim drift av kabelleggingsskipet Nexans Skagerrak, samt 

maritim drift av nybygget Nexans Aurora når det kommer i drift 

i 2021. GC Rieber Shipping har lang erfaring med å drifte skip 

for eksterne kunder og ser frem til å levere høykvalitets maritim 

drift til nye viktige kunder.

Marin seismikk
GC Rieber Shipping drifter fire høykapasitets seismikkskip på 

vegne av Shearwater GeoServices (Shearwater). Shearwater 

ble etablert i 2016 som et 50/50 joint venture-selskap mellom 

GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen. Eierandelen 

til GC Rieber Shipping er som følge av flere oppkjøp og 

kapitalutvidelser i Shearwater, nå 19 %. Shearwater er 

en verdensledende global fullservicetilbyder av marine 

geofysiske tjenester med en flåte på 23 skip. I 2019 inngikk 

selskapet en avtale med CGG om overtagelse av deres flåte 

med syv seismikkskip, samt en femårsavtale om levering av 

seismikktjenester.

Markedsutviklingen i seismikksegmentet har vært positiv i 2019. 

Shearwater har sikret flere kontrakter med store internasjonale 

kunder og har opplevd økt etterspørsel og aktivitetsnivå. 

Det forventes at den positive utviklingen fortsetter i 2020. 

Kontraktsdekningen har økt betydelig sammenlignet med 

fjoråret, og selskapet har et godt grunnlag for videre vekst.

Is/support
GC Rieber Shipping har eierskap i tre skip innen is/support 

segmentet. Isbryteren Polar Pevek og crewbåtene Polar Piltun 

og Polar Baikal eies gjennom ulike 50/50 joint ventures med 

eksterne partnere. De nevnte fartøyene opereres av selskapets 

driftsselskap, OOO Polarus i Yuzhno-Sakhalinsk, Russland.

Polar Pevek er på kontrakt med Exxon Neftegas Ltd (ENL) 

frem til høsten 2021 og opererer på De-Kastri oljeterminal. 

Polar Baikal og Polar Piltun er på kontrakt til Sakhalin Energy 

Investment Company og frakter personell til oljerigger på 

Sakhalin feltet. Kontrakten ble nylig forlenget til slutten av 

2020.

Forskningsskipet RRS Ernest Shackleton, som var på bareboat 

certeparti til British Antarctic Survey (BAS) for operasjon 

i Antarktis, ble solgt i mai 2019 til Instituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Skipet ble utviklet 

av GC Rieber Shipping i 1995 og var på kontrakt med BAS fra 

1999.

Shipping

Innovasjon og bærekraft
Markedet for offshore vind er i hurtig utvikling og fokuset på 

innovasjon er økende. Som en del av GC Rieber Shippings 

strategi, jobber selskapet med flere mulige konsepter 

rettet mot dette markedet. Med over 30 års erfaring fra 

egenutviklede nyskapende skipsdesign, er selskapet unikt 

posisjonert for å løfte bransjen videre. Konkret søker GC Rieber 

Shipping å utvikle innovative skipsløsninger med bærekraftig 

profil. Målsetningen er vesentlig reduksjon av klimaavtrykket 

gjennom hele skipets levetid.

GC Rieber Shipping har kontinuerlig fokus på bærekraft i sin 

daglige drift, og har i 2019 identifisert følgende seks av FNs 17 

bærekraftmål hvor det vurderes at GC Rieber Shipping kan ha 

størst positiv påvirkning;

• Nr. 3 - God helse

• Nr. 5 – Likestilling mellom kjønnene

• Nr. 7 – Ren energi for alle

• Nr. 13 – Stoppe klimaendringene

• Nr. 14 – Liv under vann

• Nr. 16 – Fred og rettferdighet

Det vises til GC Rieber Shippings egen årsrapport på  

www.gcrieber-shipping.com for en nærmere beskrivelse av 

selskapets arbeid med bærekraft i 2019.

/ FAKTA GC RIEBER SHIPPING
• Offshore/shippingselskap som omfatter eierskap i spesialskip, 

høykvalitets maritim drift og prosjektutvikling innen 
segmentene subsea/fornybar, is/support og marin seismikk.

• Spesialisert kompetanse innen operasjoner i værharde 
omgivelser, design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.

• Hovedkontor og driftsselskap i Bergen og driftsselskap i 
Yuzhno-Sakhalinsk (Russland). Selskapet er notert på Oslo 
Børs med ticker RISH. 

/ NØKKELTALL
NØKKELTALL (I MNOK)  

Driftsinntekter 257 

Driftsresultat 67 

Resultat før skatt 14 

Totalkapital 2 898 

Antall arbeidsplasser  157
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GC Rieber Compact produserer ernæringsprodukter til 

humanitære behov, samt matrasjoner og drikkevann til livbåter.  

Det humanitære markedet
I 2019 solgte Compact 140 millioner måltider til det 

humanitære markedet, og bidro dermed til å behandle mer 

enn 600 000 underernærte.  

For GC Rieber Compact India har den nye produksjonslinjen 

fra 2017 med varmebehandling gitt forbedret og mer stabil 

kvalitet.  Salget av produkter har vært tilfredsstillende gjennom 

hele 2019. Importhindringer av kritiske råvarer er fortsatt en 

utfordring.

India er det landet i verden med flest underernærte barn. GC 

Rieber Compact arbeider opp mot Indias myndigheter for å 

utvikle produkter som er godkjent i henhold til indiske krav. 

Salget innenlands i India er fortsatt lavt i tillegg til at det meste 

som produseres eksporteres.

GC Rieber Compacts fabrikk i Sør-Afrika har hatt et meget godt 

år i 2019. Det nye produksjonsutstyret, som ble installert ved 

fabrikken i 2018, fungerer godt. Samme type utstyr benyttes 

også ved fabrikken i India.

GC Rieber Compacts fabrikk i Norge har hatt et godt år med 

økt salg av produkter til det humanitære markedet. Det er 

inngått viktige langtidsavtaler med våre største kunder som 

sikrer videre salg gjennom 2020. 

Det maritime markedet
Det maritime markedet er stabilt og har, som foregående år, 

en global vekst. Cruisesegmentet bidrar stekt til dette med 

en passasjervekst på 3,2 % i 2019. Vekst i tonnasje ble også 

opprettholdt i perioden. Offshoresektoren har hatt et oppsving, 

og det er økt aktivitet innen fiskeri og havvind. Markedssiden er 

fortsatt preget av noe konsolidering. 

Vår merkevare innenfor rasjoner til livbåter, Seven OceanS®, 

innfrir markedets forventninger på kvalitet, pris og service. 

Produktene innehar alle nødvendige godkjenninger (DNV-GL, 

Lloyds, Halal, EAC osv.) 

Produksjon av Seven OceanS® skjer utelukkende i Norge og 

produktporteføljen er begrenset til mat- og vannrasjoner. 

Seven OceanS® har en ledende posisjon i markedet og 

GC Rieber Compact har langtidsavtaler med flere ledende 

flåteprodusenter. 

Investeringer
Etter to år med større investeringer har GC Rieber Compact 

kun gjennomført mindre investeringer i 2019. Som følge av 

mange, både nasjonale og regionale, stømutkoblinger ble 

det anskaffet en generator i Sør-Afrika. I Norge har det vært 

gjennomført noen mindre oppgraderinger av fabrikken. 

Innovasjon og Bærekraft
GC Rieber Compact jobber bevisst med å bidra til å oppnå FNs 

bærekraftmål. Vi har identifisert de tre målene der vi har størst 

påvirkningskraft og jobber aktivt i forhold til disse. 

Mål nr. 2 Utrydde sult er kjernen i det vi driver med. Vi leverer 

produkter med høy kvalitet for behandling av underernærte 

barn og til sultrammede mennesker ved humanitære kriser. 

Videre optimalisering av de store investeringene ved fabrikkene 

har gitt økt effektivitet og kapasitet i tillegg til forbedret 

kvalitet. I tillegg har overgang fra diesel til naturgass og 

solenergi ved fabrikken i India bidratt til å redusere de lokale 

utslippene.

Vi jobber for å benytte lokale leverandører, og har vært med på 

å utvikle disse til å kunne levere i henhold til våre kvalitetskrav. 

På denne måten bidrar vi til å redusere utslipp ved unødvendig 

frakt.

Samtidig overfører vi holdninger, kunnskap og teknologiske 

løsninger til både India og Sør-Afrika. Gode arbeidsforhold ved 

fabrikkene, likhet mellom kjønnene og anti-korrupsjonsarbeidet 

er viktige elementer i dette arbeidet og kan knyttes direkte 

til bærekraftsmål nr. 3 God helse, og bærekraftsmål nr. 8 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

 

Compact / FAKTA GC RIEBER COMPACT
• GC Rieber Compact utvikler og produserer ”ready to use” 

ernæringsprodukter som redder liv. 

• Produktene benyttes i katastroferammede områder i hele 
verden, og brukes blant annet av ulike FN organisasjoner. 

• Med vår egen merkevare SevenOceanS®, tilbyr vi også mat- 
og vannrasjoner. 

/ NØKKELTALL
NØKKELTALL ( I MNOK)  

Driftsinntekter 349 

Driftsresultat 21 

Resultat før skatt 17 

Totalkapital 242 

Antall ansatte 164 
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Generell markedsbeskrivelse
GC Rieber Oils er en etablert produsent av omega-3-

konsentratingredienser til et globalt marked. Den totale verdien 

av markedet blir av GOED, den globale paraplyorganisasjonen 

for omega-3-næringen, anslått til NOK 12 milliarder årlig. 

Konsentratingrediensmarkedet har de siste årene hatt en 

årlig vekst på omkring 8 %, mens samlet vekst for omega-3 

ingredienser har ligget på 2 %. Fremover forventer GOED videre 

vekst på linje med tidligere år.

USA representerer en tredjedel av totalmarkedet for omega-3-

konsentrater målt i verdi. Europa er nest størst med en andel på 

17 %, etterfulgt av Kina med 13 %. Konsentratingrediensene står 

fortsatt for kun 18 % av samlet volum, men utgjør likevel hele  

36 % av verdien av det totale omega-3- markedet. Dette 

viser at konsentrater er høyverdige og godt betalte produkter, 

noe som også gjenspeiler det høyteknologiske og avanserte 

håndverket som kreves for å produsere ingrediensene.

Trenden med forflytting av salgsvolum fra raffinerte oljer til 

konsentrater fortsetter. Sluttbrukernes preferanse for færre 

og mindre kapsler er en viktig driver for våre produkter, hvor 

konsentrater også lett lar seg kombinere med andre vitaminer  

i samme kapsel. Veksten fremover forventes å komme i asiatiske 

land, drevet av en økende middelklasse, hvor økt fokus på helse 

og omega-3, vil gi voksende etterspørsel. 

Konkurransen i omega-3-markedet er fortsatt høy. Den 

sterkeste konkurransen oppleves på mer lavverdige og 

lavkonsentrerte produkter. For høykonsentrerte oljer er 

antall konkurrenter relativt få. Konkurrentene består derfor 

hovedsakelig av større internasjonale kjemi- og farmasikonsern 

og mindre norske aktører hvor flere er tilknyttet den marine 

klyngen i Møre og Romsdal. Konkurrenter som er etablert av 

råvareleverandører i Sør-Amerika har fortsatt ikke maktet å få 

gjennomslag i markedet. Én aktør fra Sør-Amerika har redusert 

ambisjonene med høykonsentrater og holder seg til enklere 

produkter. Nærhet til råvarer er altså ikke alene en stor nok 

fordel for å lykkes i markedet.

Markedsutvikling
Det siste året har vi opplevd en forflytning av omsetning fra 

USA og Europa til Asia.

Det europeiske markedet har de siste årene hatt tilnærmet 

nullvekst. Til tross for dette har GC Rieber Oils opplevd god 

etterspørsel. Salgsvolumet til det europeiske markedet 

har likevel vært noe lavere enn foregående år, grunnet 

begrensninger i produksjonskapasiteten første del av året. 

Asia er markedet hvor vi nok et år har opplevd den sterkeste 

omsetningsveksten. Dette er i tråd med den internasjonale 

utviklingen.

Nord-Amerika er vårt største marked for noen av våre produkter 

(etylester), men vi ser nå en trend mot andre former for 

Omega-3 produkter hvor selskapet også har en god posisjon. 

Markedet er i all hovedsak dominert av store kunder som 

bestiller årlige volum basert på anbudsprosesser. Mens det 

nord-amerikanske markedet tidligere har vært dominert av 

USA, har vi det siste året sett en økning i ordrer fra Canada. Vi 

ser også en økning i andel high-end-produkter som selges til 

Nord-Amerika.

GC Rieber Distribution
GC Rieber Distribution AS, et partnerskap med det peruanske 

fiskerikonsernet Hayduk, har blitt styrket ytterligere i året 

som har gått. Dette har i 2019 utløst konkrete tiltak på flere 

av fabrikkene til Hayduk der fiskeoljekvaliteten er forbedret. 

Ytterligere prosjekter og tiltak diskuteres som del av 

samarbeidet.  

Antall salg og volum har økt sammenlignet med tidligere 

år. Veksten er forventet å fortsette i 2020, og selskapet sin 

kapitalbase er tilpasset forventet etterspørselsvekst.

Innovasjon og Bærekraft
Innovasjonsarbeidet for å skape fremtidige lønnsomme 

og bærekraftige løsninger har fått forsterket fart og fokus i 

året som har gått. Forsknings- og utviklingsavdelingen har 

en fremtredende rolle for å drive dette arbeidet gjennom 

tverrfaglige grupper med produksjons- og salgsavdelingen. 

Avdelingen er i løpet av året styrket men en ekstra ressurs 

og flere ansatte har fått mulighet for videre karriereutvikling 

gjennom nye stillinger. Pilotanlegg og laboratorier er sentrale 

verktøy i produkt- og prosessinnovasjoner. Selskapets 

organisasjon, kultur og kompetanse gir hurtighet i fasene fra 

idé til industrialisert produkt.

Vårt fremste fokus i 2019, for å sikre videre lønnsom vekst, 

har vært utbyggingen av konsentratfabrikken med to nye 

avanserte teknologiske prosesser. Prosessene tilfører oss 

Oils
ytterligere bredde, fleksibilitet og skala, som vil gi oss forsterket 

konkurransekraft.

I 2019 fikk selskapet, i konkurranse med mange andre 

aktører, tildelt støtte fra Forskningsrådet til to treårige 

innovasjonsprosjekter. Et «Industri 4.0-prosjekt», 

med implementering av sensorer og algoritmer for 

selvoptimalisering av prosesser, samt et prosjekt for utvikling 

av ny teknologi for å kunne ta i bruk norske råvarer til 

omega-3 konsentratproduksjon. Begge prosjektene treffer 

FNs bærekraftsmål i form av bedre utnyttelse av råvarer. 

Prosjektene muliggjøres gjennom et åpent og tillitsfullt 

samarbeid med kompetente partnere.

Innovasjon Norge har i løpet av året tilbudt å støtte selskapets 

sirkulærøkonomiprosjekt for å flytte biprodukter som bransjen 

bruker som brensel tilbake i næringskjeden som laksemat. 

Prosjektet samsvarer godt med selskapets klare mål om å 

bruke og forvalte råvarene på en mer bærekraftig måte.

Selskapets lagringskapasitet for råolje og biprodukter er utvidet 

med 30 tanker i 2019. Ekspansjonen vil redusere vår råvarerisiko 

og samtidig muliggjøre en mer bærekraftig forvaltning av 

våre biprodukter. Utvidelsen forventes å redusere volatiliteten i 

råvarepriser og på sikt forbedre våre marginer.

/ FAKTA GC RIEBER OILS
• GC Rieber Oils er en ledende leverandør av høykonsentrerte 

omega-3 oljer til produksjon av ferdigvarer.

• Produktserien VivoMegaTM tilbyr et rikt utvalg av EPA og 
DHA konsentrater, med blant annet noen av de høyest 
konsentrerte omega-3 oljene som finnes på markedet.

•  Konsentratene blir levert til kunder over hele verden. 

/ NØKKELTALL
NØKKELTALL (I MNOK)  

Driftsinntekter 300

Driftsresultat 63

Resultat før skatt 56

Totalkapital 478

Antall ansatte 72 
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Markedsbeskrivelse
GC Rieber Salts virksomhet spenner vidt. Først og fremst redder 

vi liv på veiene ved at salt skaper friksjon vinterstid og demper 

støv om sommeren. Dernest trygger vi matforsyningskjeder 

gjennom salt til fiskerinæringen, næringsmiddelindustrien 

og landbruket. Endelig bidrar vi til å trygge og effektivisere 

energiforsyningen ved spesialprodukter til oljeindustrien. Våre 

markeder er avhengige av snø om vinteren, sol om sommeren 

og godt fiske. Det er store variasjoner både fra år til år og 

innen hver sesong. Variasjonene innen en sektor kan være 

store, men historien viser at totalbildet er relativt stabilt. Slikt 

sett kan vi si at ved å være i flere sektorer oppnår vi en naturlig 

risikospredning.  

Generell markedsutvikling
2019 ble nok et godt år for salt. Drevet av et høyt salg av 

veisalt samt solide bidrag fra fisk, landbruk og olje er vi ikke 

langt unna å sette ny omsetningsrekord. Vi har i løpet av 

året skilt ut emballasjevirksomheten på Island i eget selskap 

og solgt oss ned til 34%. Etter flere år med manglende 

lønnsomhet innen spesialkjemi (GC Rieber Chemicals AS), ble 

denne enheten solgt ut. Vi har nå en virksomhet som fremstår 

fokusert og hvor kjerneaktiviteten står i sentrum. Fremover vil 

vi jobbe med ytterligere forbedringer, men for å klare dette 

må vi også evne å fornye oss. Vi jobber derfor med flere 

ulike innovasjonsprosjekter både innen prosessforbedring og 

bærekraft. 

Veivedlikehold
Det pågår fremdeles utbygging av veinettet både i Norge og 

ellers i Norden. I tillegg øker kravet til veisikkerhet og reduksjon 

av ulykkesfrekvensen. Når dette settes i sammenheng med 

klimaendringene vi opplever, med lengre perioder med 

temperaturer rundt null,øker utfordringene med å holde 

fortauer, sykkelstier og veibanen snø og isfri. Salt vil fremover 

fortsatt spille en viktig rolle i den prosessen. noe som igjen fører 

til fortsatt behov for store menger veisalt. Et annet perspektiv 

med hensyn til klimaendringer er den store variasjonen fra år 

til år. Det vil komme både “grønne vintre” og år med ekstra 

utfordringer med mye snø og is. 

2019 ble et solid år for oss grunnet en snørik 18/19 vinter samt 

en god start på 19/20 sesongen. I Danmark var salget av veisalt 

lavere enn forventet da vinteren der i stor grad var fraværende 

i 2019. Svevestøv er en tiltagende utfordring i flere byer og det 

er økende etterspørsel etter produktet magnesiumklorid brukt 

til støvdemping. Magnesiumklorid benyttes ofte fra slutten av 

vintersesongen og frem til sommeren. 

Fisk
Salg av salt til fiskerisektoren har alltid vært viktig for oss. Det 

har også tradisjonelt vært en sektor med gode volumer. I de 

senere årene har imidlertid konkurransen økt, med tilhørende 

press på volumer og marginer. Dette blir i noen grad oppveid av 

høy aktivitet på Island og Færøyene samt forbedret logistikk og 

mer effektive arbeidsprosesser. Også 2020 er forventet å gi et 

utfordrende marked, spesielt i Norge.

Salt Næringsmidler
GC Rieber Salt er en ledende leverandør av salter til 

næringsmiddelindustrien. Markedet er krevende med strenge 

krav til både kvalitet og dokumentasjon. Med tiltagende 

konkurranse ble resultatene i 2019 som forventet.  

Bærekraft og innovasjon
Med stadig mer fokus på klima og miljø, stilles det ofte kritiske 

spørsmål til bruk av salt spesielt til veivedlikehold. Det forskes 

mye på alternativer til veisalt. GC Rieber Salt deltar også i 

ulike forskningsprosjekter for å avdekke alternative og bedre 

metoder/produkter som gir samme gevinst mht veisikkerhet.  

Pr i dag er riktig bruk av salt både den mest skånsomme 

og den mest økonomiske måten å redde liv på veiene. Som 

et bidrag til redusert Co2-utslipp jobbes det stadig med å 

forbedre organiseringen av logistikk i verdikjeden vår.   

Vi arbeider også med målrettede innovasjonsprogrammer 

for å utvikle nye former for emballasje og derved redusere 

klimafotavtrykket til virksomheten. 

Utviklingen av vår nye kundeportal håper vi blir tatt godt 

imot av våre kunder. Primært ønsker vi å levere løsninger som 

forbedrer kundeopplevelsen og samtidig effektivisere egne 

interne prosesser. 

/ FAKTA GC RIEBER SALT
• GC Rieber Salt leverer et bredt spekter av salt over hele 

Norden.

• GC Rieber Salt selger hovedsakelig salt til industrielle 
markeder innen fiskeri, næringsmiddel, landbruk, 
veivedlikehold og oljeindustri.

/ NØKKELTALL
NØKKELTALL (I MNOK)  

Driftsinntekter 728

Driftsresultat 35

Resultat før skatt 21

Totalkapital 483

Antall ansatte 79 
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Generell markedsbeskrivelse
Eiendomsmarkedet i Bergen vurderes som godt, med fallende 

ledighet fra ca. 10 % til ca. 8 % det siste året, men med store 

forskjeller mellom bydelene. Etterspørselen etter kontorlokaler 

i våre områder oppleves som god, med lav ledighet og stabile 

leiepriser. 

2019 ble nok et rekordår i transaksjonsmarkedet for kjøp og salg 

av eiendom i Bergen. Både lokale, nasjonale og internasjonale 

aktører ønsker å komme inn på Bergensmarkedet. 

Næringsmeglerne opplever at eiendomsmarkedet i Bergen blir 

stadig mer likvid og profesjonelt. I 2019 har også flere selgere 

kommet på banen. Prisene på næringseiendom er høye som 

følge av relativt få objekter i markedet og begrenset med 

andre attraktive investeringsmuligheter. Såkalt Prime yield i 

Bergen (et mål for eiendommenes avkastningsverdi) har det 

siste året ligget på et stabilt lavt nivå på rundt 4,0 %. Med 

fortsatt relativt lave renter, forventes 2020 å bli nok et godt år 

for eiendom i Bergen.

Innovasjon som driver for bærekraft
I november mottok vi Bærekraftprisen 2019 fra Bergen 

Næringsråd og Fana Sparebank. Juryens begrunnelse trakk 

frem at selskapet de siste 10 årene har «utviklet flere områder 

i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for 

bygg, byrom og hele bydeler.» Det ble også lagt vekt på at 

GC Rieber Eiendom «viser hvordan private eiendomsutviklere 

og -utbyggere kan og må være med på å skape en grønn og 

fremtidsrettet by». 

GC Rieber Eiendom har dedikerte og kreative medarbeidere 

som fremmer innovative nye løsninger. Det ligger også 

i konsernets DNA å ha fokus på bærekraft. Denne 

kombinasjonen, sammen med et fremoverlent styre og eiere, 

har gitt grobunn for innovative og fremtidsrettede prosjekter. 

Det siste året har byggingen av kontorbygget Skipet, som 

oppføres i massivtre, bidratt til kompetanseheving og høyt 

fokus på miljø – både internt i organisasjonen og hos mange av 

de besøkende på byggeplassen.

FNs bærekraftmål er implementert i GC Rieber Eiendoms 

strategi og fungerer som «et kompass for fornuftige 

beslutninger». Selskapet har pekt ut fire bærekraftmål hvor vi 

har størst direkte effekt og kan gjøre en størst mulig forskjell. 

Disse målene er:

• Nr. 7 – Ren Energi for alle

• Nr. 11 – Bærekraftige byer og samfunn

• Nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

• Nr. 13 – Stopp klimaendringene

Gjennom vår satsing på den marine klyngen på Marineholmen 

bidrar vi også i særlig grad til bærekraftsmål nr. 14 Livet under 

vann.

Siden 2012 har GC Rieber Eiendom benyttet miljøsystemet 

Breeam, en standard for tredjeparts miljøklassifisering av 

næringsbygg i Norge og internasjonalt. Det er klare paralleller 

mellom Breeam og FNs bærekraftsmål. I 2019 har GC Rieber 

Eiendom klassifisert alle eksisterende bygg i henhold til 

standarden Breeam In Use.

Områdene våre skal være åpne og inviterende for alle i byen. 

Vi ønsker å bidra til å bygge ned forskjellene mellom bydelene 

ved å legge til rette for tilgjengelighet, gratistilbud som 

bystrand, delingsøkonomi som Makerspace, gjestehavn og 

kulturtilbud som VilVite og Cornerteateret. Vi legger også til 

rette for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor bærekraftige 

næringer som marin, teknologi og finans. Vi tilstreber at 

byggene våre skal bygges og driftes med lavt klimaavtrykk. 

Å få oversikt over, og å redusere, klimaavtrykket er et av 

fokusområdene våre de neste årene.

Vårt neste nybygg vil trolig ha mål om null-CO2 gjennom en 

kombinasjon av bevisste valg i prosjektering, bygging og drift, 

samt bruk av klimakvoter. GC Rieber Eiendoms «fotavtrykk» 

er bygg som skal stå i 100 år og som påvirker samfunnet 

hver dag. Vi har ambisjoner om fortsatt å lede an innenfor 

fremtidsrettede og klimavennlige løsninger. 

GC Rieber Eiendom har kompetanse og kultur for å arbeide 

med hele verdikjeden - fra en grønn tomt eller en gammel 

verftseiendom, til ferdige bydeler. Vi etablerer miljøer 

hvor høykompetente mennesker arbeider med relaterte 

problemstillinger. For å skape gode miljøer og arbeidsplasser 

samarbeider vi tett med både arkitekter, kunder, offentlige 

aktører og andre samfunnsinteressenter. 

Marineholmen – bridging great people
Marineholmen utvikles til et sentrumsnært innovasjonsdistrikt 

og huser over 150 virksomheter og 3500 ansatte, med en 

majoritet knyttet til havnæringene. 

I 2019 har GC Rieber Eiendom bidratt til å igangsette bygging 

av et nytt RAS-anlegg (Resirculating Aquaculture System) for 

forskning på fisk på Marineholmen. Anlegget, som åpner våren 

2020, er et høyteknologisk og innovativt anlegg som skal bidra 

til å løse både teknologiske, miljømessige og fiskehelsemessige 

utfordringer innen havbruksnæringen.

Gjennom 2019 er det også jobbet videre med 

reguleringsplanen på Marineholmen. I tillegg til å øke 

næringsklyngen på området, planlegger vi å bygge boliger på 

store deler av området. GC Rieber ønsker å bidra til å realisere 

byens målsetning for boligbygging, både sentrumsnært og ved 

knutepunkter.

Solheims\:iken - ny klynge innen fintech 
& energi
Solheimsviken har over mange år blitt konvertert fra 

verftsområde til forretningdistrikt. Vi forvalter seks moderne 

bygg for konsernet Solheimsviken Næringspark AS og har 

gjennom året gitt flere kontorarealer topp moderne fasiliteter. 

Merkevaren Solheims\:iken bygger på områdets lange historie, 

les mer her https://solheimsviken.no 

I 2018 igangsatte GC Rieber Eiendom byggingen av 

kontorbygget «Skipet». Bygget oppføres, som første av sitt slag 

i Bergen, med massivtre som konstruksjonsmateriale og gis en 

høy miljøprofil. Skipet ble i 3.kvartal 2019 solgt fra GC Rieber 

Eiendom AS til Solheimsviken Næringspark AS og skal stå ferdig 

i 4. kvartal 2020.

Eiendom

I 2019 startet byggingen av nytt hotell i sjøkanten i 

Solheimsviken. Hotellet skal drives under merkevaren Moxy 

by Marriott og blir et viktig supplement til næringsklyngen 

i Solheimsviken. Den nye kaifronten rundt hotellet vil gjøre 

området mer tilgjengelig for byens befolkning. Hotellet skal 

etter planen stå ferdig i mars 2021.

Bontelabo - Fishpacking district
GC Rieber Eiendom har i 2019 arbeidet videre med en 

revitalisering av Bontelabo. Det har blitt utviklet et nytt 

merkevarekonsept, Fishpacking district, basert på den lange 

og spennende historien til Bontelabo. Neste trinn i utviklingen 

er å bygge et moderne hotell i sjøfronten. Det arbeides med å 

få godkjent byggeplanene. Eksisterende bygningsmasse skal 

videre deles opp og tilgjengeliggjøres for publikum for å skape 

nytt liv på en av byens beste tomter. Les mer her:  

https://bontelabo.no/

Ytrebyen – en vital og grønn bydel
Ytrebyen ligger sentralt til på Birkeland utenfor Bergen. Med 

to bybanestopp i umiddelbar nærhet, og kort vei til Bergen 

Lufthavn, har området svært god kollektivdekning. Det har i 

2019 vært arbeidet videre med ny reguleringsplan for Ytrebyen. 

Denne blir forhåpentlig vedtatt i 2020/21. Ambisjonen er å 

bygge 650-700 leiligheter i tunformasjon med grønne arealer 

og lekeplasser. GC Rieber Eiendom eier/kontrollerer i dag  

ca. 95 % av planområdet.

/ FAKTA GC RIEBER EIENDOM
• Et integrert eiendomsselskap som utvikler, eier, drifter og 

selger næringsbygg i Bergen.

• I tillegg til å være byutvikler og utbygger, er GC Rieber 
Eiendom en stor utleier av attraktive næringsarealer.

• Målsetningen til selskapet er å være ledende innenfor både 
utvikling og forvaltning, og på denne måten skape verdier for 
sine eiere.

• GC Rieber Eiendoms største næringsområder er på 
Marineholmen, Bontelabo, Birkeland og i Solheimsviken.

/ NØKKELTALL
NØKKELTALL (I MNOK)  

Driftsinntekter 278

Driftsresultat 60

Resultat før skatt 293

Totalkapital 2007

Antall ansatte  37
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Januar
Helt i starten av året lanserte vi vår nye visjon: Creating Joint 

Futures.

Creating henspiller på at vi må være innovative og 

løsningsorienterte for å imøtekomme våre kunder. Joint betyr 

at vi må jobbe sammen med kollegaer, kunder, eiere og resten 

av samfunnet, for å nå våre mål. Futures sikter til at vi tenker 

fremover og ønsker å bidra til en bedre fremtid for alle - også 

dem som ikke enda er født. 

Creating Joint Futures er vår visjon, ambisjon og drøm for 

fremtiden.

Februar
Startskuddet for vår interne innovasjonskonkurranse, 

Innovation Challenge, gikk i februar. I samarbeid med Startup 

Lab Bergen var alle i GC Rieber Gruppen invitert til å melde på 

en ide, stor eller liten, for å utvikle den videre og til slutt teste 

den på jury og kolleger i finaleuken i juni. 13 lag meldte seg 

på, og fikk trening i både problemløsing og såkalt pitching 

(presentasjon). Til slutt stod 5 lag igjen når finalen gikk av 

stabelen i forbindelse med 140-årsjubileet i Grieghallen 15. juni. 

Prosjektet Recovered Fish Oil fra GC Rieber Oils stakk av med 

seieren - gratulerer!

Mars
GC Rieber Compact inngikk våren 2019 en toårig avtale med 

Unicef om leveranse av nødrasjoner for underernærte barn. 

Over 30 selskaper konkurrerte om tenderet hvor Compact stod 

igjen helt til slutt. Dette er den største bestillingen til selskapet 

noensinne.

April
Helgetun Seinorboliger er GC Rieber Fondenes største prosjekt 

noen gang. 31 leiligheter, felleshus, parsellhage og nabogård 

er rammen for det som kan kalles et sosialt eksperiment. Målet 

er å gi seniorer en sosial, aktiv og trygg tilværelse som igjen 

gjør dem rustet til å holde seg både fysisk og psykisk friskere, 

ha lavere medisinbruk og bli boende hjemme lenger enn 

gjennomsnittet. De første beboerne flyttet inn i april 2019 og 

ved utgangen av året var det fullt - av både mennesker og liv.

Mai
Nesten 25 år etter at den ble levert fra Kværner Kleven i Leirvik 

i 1995, solgte GC Rieber Shipping isbryteren HMS Ernest 

Shackleton i mai 2019. Skipet, som opprinnelig het Polar 

Queen, har vært utleid til British Antarctic Survey de siste 20 

årene.

Kjøperen er italienske Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale (OGS), så skipet fortsetter sin tjeneste 

som polart forskningsskip.

Juni
GC Rieber ble grunnlagt i Bergen 18. juni 1879, og 15. juni 
2019 feiret vi 140-årsjubileum med stor fest i Grieghallen. 
Med over 400 gjester var det duket for en helaften med 
finale i Innovation Challenge, mingling, middag, taler og 
underholdning. Kvelden ble avsluttet med et forrykende 
storband og dansegulv. Kvelden før var det middag og 
teaterforestilling for aksjonærer og styremedlemmer.

GC Rieber Fondene feiret samtidig sitt 90-årsjubileum. Det 
ble markert samtidig med taler og musikalske innslag. Det ble 
også overrakt en gave fra Fondene og alle ansatte i GC Rieber 
til videreføring av kunstterapi for barn og unge på Haukeland 

Universitetssykehus.

August
Gjennom hele våren jobbet man sammen med det kreative 
byrået Oktan frem en revidert logo for GC Rieber Gruppen. 
Med utgangspunkt i det gamle familievåpenet, ble logoen 
oppdatert og forenklet med spesielt fokus på å fungere på 
digitale flater. Logoen er dermed forankret i historien samtidig 
som den er tilpasset nåtidens bruk. På sensommeren ble en ny 

profilmanual lansert og tatt i bruk.

September
GC Rieber Salt solgte høsten 2019 GC Rieber Chemicals 
til Norwegian Oilfield Supply. GC Rieber Salt konsentrerer 
seg derfor nå hovedsakelig om distrubusjon av salt - til 

veivedlikehold, fiske, landbruk og næringsmiddelindustrien.

Oktober
Kontorbygget Skipet i Solheimsviken skal åpnes i november 

2020 med BKK og Bergen Hull Club som noen av leietakerne. I 

oktober ble bygget i massivtre solgt fra GC Rieber Eiendom til 

Solheimsviken Næringspark AS. 

November
GC Rieber Eiendom vant Bergen Næringsråds Bærekraftspris 

2019. Prisen ble delt ut til en aktør som “de siste 10 årene 

har utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, 

med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler. De viser 

hvordan private eiendomsutviklere og -utbyggere kan og må 

være med på å skape en grønn og fremtidsrettet by.”

Desember
GC Rieber Oils mottok i desember en tidlig julegave fra Norges 

Forskningsråd med prosjektstøtte pålydende 6 millioner kroner. 

Støtten er gitt for å utvikle en unik teknologi for framstilling 

av omega-3 og omega-7 fra norske råvarer. Prosjektet har et 

totalbudsjett på 12 millioner kroner hvor Forskningsrådet støtter 

halvparten. GC Rieber Oils AS i Kristiansund er prosjekteier 

og vil lede samarbeidet med Innolipid AS og Orivo AS som 

er lokalisert i henholdsvis Ålesund og Molde. Prosjektet vil 

igangsettes i 2020 og har en varighet på 3 år.

Glimt fra året
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Årsrapport

Viktig informasjon 
Det vises til koronakrise, oljeprisfall og nedsmelting av 

økonomien både innenlands og over hele verden. På denne 

bakgrunn gjøres aksjonærene spesielt oppmerksom på at 

konsernregnskapet med tilhørende noter viser konsernets 

stilling pr 31.12.19, og at de økonomiske virkningene av økt 

usikkerhet og tilhørende verdifall som følge av pandemien 

således ikke er reflektert i årsregnskapet for 2019. Spesielt 

understrekes at verdivurderinger i balansen er gjort pr 31.12.19, 

da regnskapsloven ikke tillater avsetninger og nedskrivninger 

som har sin opprinnelse etter denne dato. Det er mer enn 

sannsynlig at verdiene i balansen pr. i dag er betraktelig lavere 

enn det som fremkommer pr 31.12.19.

Om GC Rieber 
GC Rieber AS er et privat eierselskap med virksomhet i 

fem aktive kjerneområder: Shipping, Compact, Oils, Salt 

og Eiendom, samt en finansportefølje som fra 2020 

utgjør et 6. forretningsområde under navnet Fortuna. 

Gruppens forretningsmodell 4.0, er basert på selvstendige 

forretningsområder med egne styrer og komplette lederteam, 

alle samlet under et felles verdigrunnlag og merke med 

visjonen Creating Joint Futures. 

GC Rieber har opprinnelse fra 1879, med dokumenterte 

resultater for godt samfunnsansvar som en integrert del av 

virksomheten. Gruppen har nye kraftige ambisjoner innen 

bærekraft. Selskapenes spesialiserte kompetanse i sine 

markeder kombinert med eiernes og ledelsens engasjement 

for innovasjoner og utvikling, vil gi mange spennende og 

lønnsomme kundereiser inn i fremtiden. 

GC Riebers hovedkontor er i Bergen. Det er operative 

datterselskaper og tilknyttet virksomhet i Norge, Danmark, 

Australia, Canada, Russland, India, Sør-Afrika, Tunisia, Island og 

på Færøyene. Gruppen har en samlet omsetning på ca. kr 2 

milliarder, en totalbalanse på over kr 7 milliarder, om lag 600 

arbeidsplasser og nærmere 200 aksjonærer. 

For informasjon om forretningsområdene viser vi til selskapsvise 

presentasjoner i selskapets årsrapport og på vår hjemmeside 

www.gcrieber.com . 

Hovedinntrykk 
Det 140. regnskapsår ble godt for GC Rieber samlet sett. To 

større salg med ekstraordinære gevinster, et godt finansresultat 

og alle virksomheter i pluss gav et godt årsresultat for gruppen. 

Driftsresultatet ble kr 216,6 mill. mot kr 85,9 mill. året før, 

resultat før skatt ble kr 434,4 mill. mot kr 193,2 mill. i 2018. 

Egenkapitalavkastningen ble 12,0 % mot 5,8 % i 2018.  

Den underliggende driften i virksomhetene varierte betydelig, 

slik det også er lagt til rette for i forretningsmodellen. Oils 

og Eiendom leverte gode resultater, Compact og Salt var 

tilfredsstillende, mens resultatet av driften i Shipping fortsatt 

var negativ. 

GC Riebers balanse og likviditetssituasjon er solid. 

Egenkapitalandelen er ved utgangen av 2019 53,9 %, mens 

den var 51,3 % året før. 

Ved inngangen til 2020 ble det innført en ny forretningsmodell 

4.0 med økt fokus på GC Riebers eierskap til virksomhetene 

og større selvstendighet til virksomhetene. Det er etablert et 

nytt forretningsområde innen finans og det er gjennomført 

refinansiering av flere av virksomhetene. 

Nøkkeltall

NØKKELTALL GC RIEBER KONSERN 
(MNOK) 2019 2018

Samlede driftsinntekter 2018 1946 

Resultat før skatt 434 193

Egenkapital  3780 3470

Totalkapital 7008 6761

Avkastning på egenkapitalen 12,0 % 5,8 %

Avkastning på totalkapitalen 7,9 % 4,5 %

Egenkapitalandel 53,9 % 51,3 %

Viktige hendelser i 2019 

• Salg av eiendommen «Skipet» i Bergen med betydelig 
regnskapsmessig gevinst 

• Salg av skipet «Ernest Shackleton» med betydelig 
regnskapsmessig gevinst  

• Historisk gode resultater i finansinvesteringene 

• Ferdigstilt og satt i drift trinn 4 ved GC Rieber Oils sin 
konsentratfabrikk i Kristiansund 

• GC Rieber rundet 140 år og GC Rieber Fondene 90 år  
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Viktige hendelser etter regnskapsårets 
utgang 
• Koronavirus, oljeprisfall og nedsmelting av økonomien gir 

massive negative konsekvenser for GC Riebers verdier og 
utviklingsmuligheter 

• Shearwater overtok CGGs marine seismikkvirksomhet 

• Etablering av GC Rieber Fortuna AS som eget 
forretningsområde for kapitalforvaltning 

Finans 
Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av 

bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter, slik at 

man til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer. 

Det er videre bestemt at selskapet over tid skal ha en viss 

andel av balansen eksponert mot finansmarkedet. Nivået 

på likviditetsreservene skal vurderes fortløpende utfra både 

et defensivt behov for beredskap og et offensivt middel til 

å kunne gripe muligheter. Fra og med regnskapsåret 2020 

er kapitalforvaltningen skilt ut fra morselskapet som et eget 

forretningsområde, under navnet GC Rieber Fortuna AS. 

Finansporteføljen har i 2019 levert over målsetningen, med 

en avkastning på 8,7 %. Aksjeandelen er fremdeles noe under 

målsetningen, men dette må sees i sammenheng med 

selskapet øvrige finansielle eksponering. 2019 har generelt sett 

vært et godt år for de fleste aktivaklasser, til tross for en rekke 

usikkerhetsfaktorer globalt sett. 

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor 

utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente- og 

valutarisiko. Man benytter seg av ulike finansielle instrumenter 

for å redusere denne type risiko. Deler av konsernets 

netto renteeksponering er sikret på ulike måter, herunder 

gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler. For å redusere 

valutaeksponeringen er deler av konsernets gjeld i USD. 

Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av 

forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Også 

direkte investeringer i utenlandske verdipapirer sikres. 

Styret vurderer samlet sett konsernets finansielle og 

likviditetsmessige situasjon som god, i alle fall forut for 

koronakrisen. Det understrekes at morselskapet må være rustet 

til å støtte oppunder investeringer i datterselskapene, samt å 

bevare handlekraft hvis selskapene opplever aktivitetsbortfall. 

Selskapet har pr. 31.12.19 en trekkfasilitet tilgjengelig i DNB Bank. 

Verdensøkonomien hadde en sunn vekst i 2019, men i løpet av 

1. kvartal 2020 fikk dette en brå slutt gjennom koronakrisen, 

oljeprisfall og nedsmelting av økonomien innenlands og over 

hele verden. I skrivende stund er det høyst usikkert hvor langt 

ned aktiviteten vil gå og konsekvensene er uoversiktlige. Alle 

økonomiske og finansielle vurderinger, prognoser og planer er 

derfor beheftet med betydelig risiko. 

Markedet for finansiering av nye prosjekter har ha vært 

godt i 2019. Bankenes finansieringskostnad syntes stabile, 

noe som også reflekteres i selskapets lånemarginer i 2019. 

Rentemarkedet var ved utgangen av året stabilt, men har også 

blitt sterkt påvirket av uroen i markedet etter nyttår. 

Konsernet har hatt en god dialog med banker og 

finansinstitusjoner i 2019, og opplever fortsatt god interesse for 

å finansiere prosjekter i regi av GC Rieber Gruppen. 

Likviditet og gjeld 
Endring i likviditet utgjør for konsernet i 2019 kr 220 

mill., hvorav kr 504 mill. fra operasjonelle aktiviteter, 

kr -51 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -233 mill. fra 

finansieringsaktiviteter. 

Investeringsaktiviteten har i 2019 vært størst innen Eiendom og 

Oils. 

Det har blitt betalt utbytte med kr 8 mill. til aksjonærene i 

datterselskaper innen gruppen, mens det ble betalt utbytte fra 

morselskapet GC Rieber AS med kr 32 mill. 

Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.19 kr 394 mill., som 

utgjør 12 % av den samlede gjeld, mot kr 408 mill. og 12 % i fjor. 

Endring i likviditet utgjør for morselskapet i 2019 kr 29 mill., 

hvorav kr 166 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -32 mill. fra 

investeringsaktiviteter og kr -104 mill. fra finansieringsaktiviteter. 

Selskapets kortsiktige gjeld var pr. 31.12.19 kr 37 mill., som utgjør 

6 % av den samlede gjeld, mot kr 42 mill. og 7 % i fjor. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at 

forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

Organisasjon 
Ved utgangen av 2019 var det til sammen 398 ansatte i 

gruppen, mot 402 året før. Det var 130 kvinnelige ansatte 

(tilsvarende 33 %) mot 126 i 2018 og 268 mannlige ansatte 

(tilsvarende 67 %) mot 276 i 2018. Det var 120 innleide sjøfolk 

på skipene, mot 126 i 2018. I tillegg var det 51 innleide som 

hovedsakelig var knyttet opp mot våre utenlandske selskaper. 

Samlet omfatter derved gruppen 569 arbeidsplasser mot 575 i 

2018. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i 2019. 

GC Rieber vurderer mangfold som en viktig forutsetning 

for en sunn utvikling av selskapet. Derfor tilstrebes det god 

balanse hva gjelder bl.a. kompetanse, kjønn og alder blant 

medarbeiderne. Ved rekruttering og karriereplanlegging 

vektlegges alltid kompetanse tungt, og det er iverksatt 

flere aktiviteter med tanke på å bedre den  kjønnsmessige 

balansen. Det er i 2019 bl.a fastsatt konkrete målsettinger for 

mangfold som skal nås i løpet av en treårsperiode, bl.a. 40 

% andel kvinner i lederstillinger. Morselskapets ledergruppe 

besto ved inngangen til 2020 av 2 kvinner og 3 menn (40 % 

kvinner). Det er god balanse i form av kvinner i ledende stillinger 

i datterselskapene og i fag- og mellomlederstillinger i gruppen, 

men alle selskapslederne er menn. I styrene i gruppen er det 

også god kjønnsmessig balanse, hvor flere selskaper har 60 % 

kvinneandel. I morselskapets styre er det også 3 kvinner og 2 

menn (60 % kvinner). 

GC Riebers Lederforum, som består av 30 av gruppens ledere, 

har hatt to samlinger i 2019 med fokus på innovasjon, leder-  

og kompetanseutvikling. Utvikling av medarbeidere  

og kompetansebygging er høyt prioriterte områder i  

GC Rieber. Alle medarbeidere har individuelle kompetanse-  

og utviklingsplaner som følges opp jevnlig basert på selskapets 

målsettinger, strategier og prioriteringer. Det er igangsatt 

et nytt lederutviklingsprogram; «Lead by example,» som er 

forankret i gruppens visjon Creating Joint Futures og som skal 

forsterke våre lederprinsipper; resultatorientert, inkluderende  

og tydelig. 

I henhold til selskapsvise ordninger med overskuddsdeling og 

på bakgrunn av resultatene i 2019 er det i regnskapet gjort 

betingete avsetninger for mellom ½ og 2 ekstra månedslønner 

for medarbeiderne i Compact, morselskapet, Oils og Eiendom. 

I lys av koronakrisen vil evt. utbetaling av beløpene bli vurdert 

når man ser de endelige effektene av krisen. 

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i gruppen 

var på 1,9 % mot 2,8 % året før. Det er gjennomført verne-

runder. Det tilbys privat helseforsikring og årlig individuell 

helseundersøkelse til medarbeiderne. 

Det er arbeidet systematisk med å bedre rapporteringen av 

arbeidsulykker og uønskede hendelser. På denne bakgrunn er 

det rapportert om 27 arbeidsulykker i 2019 mot 31 i 2018. 3 av 

disse medførte kortere eller lengre sykefravær mens 24 ikke 

medførte fravær. 

I majoritetseide selskap innen gruppen er det ca. 20 

uavhengige styremedlemmer som ikke er ansatt eller har aksjer 

i selskapene. Valg av styremedlemmer foretas på bakgrunn av 

kompetanse, erfaring, mangfold og integritet. Det er fastsatt 

en praksis med utskifting av minst ett styremedlem innen et 

av selskapene i gruppen hvert år. Styrehonorarer fastsettes på 

basis av ansvar, tidsforbruk og honorarnivå i tilsvarende foretak. 

Det er ikke inngått særskilte bonusavtaler, opsjonsordninger 

eller sluttvederlagsordninger for styreleder eller adm.dir. Alle 

styrene foretar en årlig egenevaluering. 

Retningslinjene for god virksomhetsstyring gjennomgås 

regelmessig. Det sendes årlig ut et eierbrev til selskapene 

og styrene innen GC Rieber Gruppen med forventede 

avkastningskrav og ønskede retninger og prioriteringer fra eier. 

GC Rieber rundet 140 år i 2019 med jubileumsarrangement i 

Grieghallen for ansatte og styremedlemmer, teaterforestillingen 

«Skipet de Zee Ploeg» og middag for aksjonærene samt en 

styrekonferanse for alle styremedlemmer innen gruppen. 

Innovasjon og teknologi 
Gruppen har det siste året hatt økt fokus på teknologidrevet 

innovasjon. Den digitale grunnmuren har blitt styrket gjennom 

ytterligere å ta i bruk data og digitalisere arbeidsprosesser 

rundt ERP og Business Intelligence. Vi er også kommet langt 

i arbeidet med å overføre systemene våre til skybaserte 

løsninger. 

I 2019 ble det ansatt en trainee som digital forretningsutvikler, 

først med oppgaver i Shipping og deretter i Eiendom. Hun 

var også delaktig i gjennomføringen av GC Rieber Innovation 

Challenge, en intern innovasjonskonkurranse med 13 påmeldte 

team, hvorav 5 finalister presenterte forretningsideene sine 

på 140-års jubileet i Bergen. Gjennom hele våren jobbet 

teamene med sine innovasjoner og fikk trening i både 

innovasjonsmetodikk (Design Thinking) og presentasjonsteknikk. 

Innovation Challenge skapte mye engasjement og entusiasme 

og bidro til å løfte frem og synliggjøre mye av innovasjonen 

som pågår i selskapene, samt skapte grobunn for nye ideer. 

Samtlige 5 vinnere har blitt videreført som prosjekter. Salt og 

Eiendom har også gjennom høsten hatt et felles utviklingsteam 

der de har samarbeidet om videreutvikling av en kundeportal 

og selvbetjeningsløsninger for kundene. 

Alle selskapslederne og morselskapets ledergruppe foretok 

i 2019 en studietur til Silicon Valley for å besøke tankesmier, 

Stanford University, akseleratorer, investormiljøer og en 

rekke teknologiselskaper. Det gav et sett av nye impulser og, 

gjennom felles refleksjon og samtaler, en ny referanseramme 

og et nytt vokabular. Det ble en viktig påminnelse om at 

fremtiden kommer raskere enn vi gjerne liker å tro. 
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Samfunnsansvar og bærekraft 
Å ta vare på våre omgivelser har vært en viktig verdi for  

GC Rieber helt siden oppstarten for over 140 år siden. 

Etableringen av GC Rieber Fondene i 1929, ivaretakelse av 

samfunnet som en av de fire interessegruppene til bedriften 

og integrering av godt samfunnsansvar i strategier og daglige 

forretninger, er alle eksempler på dette.  

2019 ble året da tanken om samfunnsansvar (CSR) ble 

komplettert med ordet bærekraft, som etter hvert havnet på 

alles lepper. Temaet har vært fokusert på også i  

GC Rieber Gruppen og er tydelig til stede i gruppens styrer og 

ledergrupper. GC Riebers leveregel nr. 10 lyder: «Naturressurser 

skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning 

som da vi overtok.» Denne både har vært, og er stadig, en 

viktig rettesnor og inspirasjon for gruppen. 

I tillegg til miljømessig bærekraft, er også sosial og økonomisk 

bærekraft viktige verdier. Vi har en egen Code of Conduct 

for å sikre kvalitet i leverandørkjeder og et aktivt fokus på 

bekjempelse av korrupsjon. Om lag hver femte krone av 

gruppens overskudd går dessuten til GC Rieber Fondene og de 

formål som der støttes innenfor helse, kultur og friluftsliv. 

Siden 2010 har GC Rieber vært tilknyttet FN-initiativet UN 

Global Compact. Gjennom årlig rapportering og fokus på FNs 

bærekraftsmål, har gruppen et godt grunnlag for å intensivere 

arbeidet med bærekraft frem mot 2030. Samtlige selskaper i 

gruppen har gjennom grundig analyse valgt ut de prioriterte 

bærekraftsmål hvor de har størst direkte effekt og kan gjøre en 

størst mulig forskjell. Les mer om disse lenger bak i årsrapporten 

og på vår hjemmeside www.gcrieber.com. 

I november 2019 vant GC Rieber Eiendom Bergen Næringsråds 

Bærekraftspris. I juryens begrunnelse står det at selskapet de 

siste 10 årene har «… utviklet flere områder i Bergen på en 

bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og 

hele bydeler …». Prisen har vært til stor inspirasjon også for 

resten av GC Rieber Gruppen og bekrefter at langsiktig og 

målrettet arbeid over tid, både virker og legges merke til. Dette 

tar vi med oss videre i arbeidet mot en sosialt, økonomisk og 

miljømessig bærekraftig fremtid som er forankret i GC Riebers 

visjon Creating Joint Futures. 

Strategi og fremtidsutsikter 
Verdigrunnlaget, merkevaren og den langsiktige strategien 

for GC Rieber ligger fast. I løpet av 2019 har styret imidlertid 

utviklet en ny forretningsmodell 4.0, som er blitt iverksatt fra 

og med 2020. Sentralt i denne står en porteføljevurdering 

med ytterligere diversifisering og risikofordeling, hvor hvert 

av kjerneområdene over tid beskjeftiger minimum 10 % 

og maksimum 20 % av gruppens kapital. Som følge av 

dette er det bl.a. etablert et nytt forretningsområde innen 

kapitalforvaltning ved inngangen til 2020. Porteføljeselskapene 

blir mer selvstendige i den nye modellen og morselskapets 

virksomhet konsentreres mest om eierrollen til virksomhetene, 

i tillegg til å levere noen fellestjenester hvor dette etterspørres. 

GC Rieber skal for øvrig fortsatt være kjennetegnet av en solid 

balanse og god likviditet. 

Styret er opptatt av stadig å utvikle gruppen, hvor inngang og 

utgang av virksomheter er en naturlig del av strategien. Styret 

har gjennom 2019 vært særlig opptatt av å legge til rette for 

økt innovasjonstakt og utvikling av nye prosjekter som kan 

bidra til å forbedre gruppens avkastning og danne grunnlag for 

mulige nye forretningsområder i fremtiden. 

Risikoeksponeringen overvåkes løpende. Det er et mål å 

avgrense den samlede eksponering mot enkeltbransjer 

og individuelle store risiki. Motpartsrisiki søkes redusert og 

tapsbegrensende tiltak iverksettes når det er nødvendig. 

Det er som følge av koronakrisen ekstremt stor usikkerhet om 

fremtidsutsiktene. Selv om GC Rieber i utgangspunktet er 

robust, både porteføljemessig og finansielt, er det for tiden 

uklart hvordan de endelige virkningene av krisen vil slå ut. 

Aksjonærforhold 
GC Riebers aksjonærpolitikk er over tid å gi en 

konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av 

løpende utbytter og verdistigning. Det legges til rette for tidvis 

å kunne tilby aksjonærene muligheter for deltagelse i spin-offs 

og i parallellinvesteringer i selskapets prosjekter. 

GC Rieber-aksjen omsettes gjennom DNB som salgskanal og 

aksjeadministrasjon er ivaretatt gjennom VPS. Siden oljekrisen 

i 2014 har både kursen og omsetningen ligget på et lavt nivå. 

Etter innspill fra aksjonærene benyttet styret i 2019 fullmakten 

til kjøp av egne aksjer, et tilbud som ca. 25 av selskapets 

aksjonærer valgte å benytte seg av. I etterkant av dette ble 

alle ansatte i GC Rieber tilbudt å kjøpe aksjer, noe mange 

benyttet seg av. Det har blitt arbeidet med å få noen av de 

større aksjonærene til å opptre som market-makere i aksjen, 

noe som man tar sikte på å gjennomføre så snart virkningene 

av koronakrisen fremtrer klarere. Det foreligger ingen planer 

om børsnotering eller registrering av GC Rieber-aksjen på den 

unoterte listen. 

Det har vært en målsetting å tilby aksjonærene utbytter 

som minst dekker de løpende eierkostnadene for personlige 

aksjonærer, i form av formueskatt og utbytteskatt, samt 

noe til løpende nettoavkastning. Over tid har det vært en 

utdelingsprosent på om lag 20 % av konsernresultatet, 

noe som også er et nedre mål fremover. Som følge av store 

underskudd i flere år, har den reelle utdelingsprosenten 

imidlertid økt opp til ca. 30 %. På bakgrunn av at 2019 gav et 

svært godt resultat etter engangsposter, hadde styret planlagt 

et økt utbytte i forhold til de senere år. På bakgrunn av 

koronakrisen har man imidlertid, også i tråd med holdningene 

i det politiske ordskiftet i Norge, valgt å redusere utbyttet til et 

minimum for å preservere mest mulig likviditet i selskapet. Det 

foreslåtte utbyttet på kr 60,- per aksje vil for en typisk personlig 

aksjonær som benytter bunnfradraget på annen formue, 

og som ikke har skjermingsfradrag, omtrent akkurat dekke 

eierkostnadene i form av utbytteskatt og formuesskatt. Styret 

ber imidlertid igjen om generalforsamlingens fullmakt til, i løpet 

av 2020, å kunne utbetale ytterligere inntil kr 60,- per aksje, når 

man ser de endelige effektene av krisen. 

DISPONERING GC RIEBER AS MNOK

Årets resultat  223,3

Avsatt til utbytte 24,7

Overført til annen egenkapital  198,6

Sum disponert  223,3

Per Otto Dyb

Styrets nestleder

Camilla Grieg

Styreleder

Marianne Wik Sætre

Styremedlem

Søren Martens

Styremedlem

Henriette Rieber

Styremedlem

Paul Chr. Rieber

Adm.dir.

Bergen, 02 april 2020
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Årsegnskap 
Konsernet  
GC Rieber

2019

RESULTATREGNSKAP
KONSERNET GC RIEBER

ALLE TALL I NOK 1 000. NOTE 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt 4 1 781 061 1 844 797

Annen driftsinntekt 133 658 100 351

Vinning ved avgang av anleggsmidler 6 103 703 582

Sum driftsinntekter 2 018 423 1 945 730

Varekostnad 8 808 902 947 751

Lønnskostnad 5,15,26 355 572 333 476

Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 246 274 231 825

Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 2 372 -52 206

Annen driftskostnad 26 388 676 398 992

Sum driftskostnader 1 801 796 1 859 838

Driftsresultat 216 627 85 892

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11, 12 12 391 -90 900

Gevinst ved salg av virksomhet 3 242 255 310 254

Renteinntekt 9 145 5 192

Annen finansinntekt 25 42 157 32 032

Valutagevinst (tap) 3 848 -4 114

Verdiendring av finansielle instrumenter 14 29 342 -21 898

Nedskrivning / reversering av nedskrivning av finansielle 
anleggsmidler 15 125 1 680

Rentekostnad -111 983 -99 534

Annen finanskostnad 25 -24 486 -25 408

Resultat av finansposter 217 794 107 304

Resultat før skattekostnad 434 421 193 196

Skattekostnad 16 -36 187 -24 621

Årsresultat 398 234 168 575

Minoritetens andel 13 768 44 623

Majoritetens andel 384 466 123 952
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BALANSE– EIENDELER
KONSERNET GC RIEBER

ALLE TALL I NOK 1 000. NOTE 31.12.2019 31.12.2018

ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 7 9 295 17 673

Utsatt skattefordel 16 64 072 87 366

Goodwill 7 15 288 32 908

Sum immaterielle eiendeler 88 656 137 946

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 728 199 1 757 328

Maskiner og anlegg 334 748 265 346

Skip/skipsbyggingskontrakter 1 689 242 1 770 606

Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 62 707 68 459

Sum varige driftsmidler 6,24 3 814 896 3 861 739

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 947 458 937 005

Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 22 24 483 17 275

Investeringer i aksjer og andeler 13 28 284 19 244

Overfinansierte pensjonsforpliktelser 15 0 986

Andre fordringer 20 2 534 7 240

Sum finansielle anleggsmidler 1 002 759 981 749

Sum anleggsmidler 4 906 310 4 981 435

OMLØPSMIDLER
Lager av varer og annen beholdning 8,9,24 291 269 305 612

FORDRINGER
Kundefordringer 10,24 246 911 304 647

Andre fordringer 67 749 104 317

Sum fordringer 314 661 408 964

INVESTERINGER
Markedsbaserte aksjer 14 284 324 214 794

Markedsbaserte obligasjoner 14 559 112 414 391

Andre finansielle omløpsmidler 14 13 944 14 546

Sum investeringer 857 380 643 730

Bankinnskudd, kontanter o.l. 19 638 302 421 399

Sum omløpsmidler 2 101 611 1 779 706

Sum eiendeler 7 007 922 6 761 141

BALANSE– EGENKAPITAL OG GJELD
KONSERNET GC RIEBER

ALLE TALL I NOK 1 000. NOTE 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital 27 29 400 29 400

Egne aksjer -579 0

Overkurs 433 840 433 840

Annen innskutt egenkapital 574 574

Sum innskutt egenkapital 463 234 463 814

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 2 577 550 2 268 521

Sum opptjent egenkapital 2 577 550 2 268 521

Minoritetsinteresser 738 812 737 176

Sum egenkapital 17 3 779 596 3 469 511

GJELD

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser 15 35 514 37 214

Andre avsetninger for forpliktelser 199 225

Sum avsetning for forpliktelser 35 713 37 439

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 21,24,25 2 428 902 2 513 790

Øvrig langsiktig gjeld 21,23,28 369 886 332 072

Sum annen langsiktig gjeld 2 798 788 2 845 862

KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 18,24 57 434 53 560

Leverandørgjeld 158 330 181 409

Betalbar skatt 16 14 403 11 227

Skyldige offentlige avgifter 39 041 39 218

Utbytte 17 32 609 39 406

Annen kortsiktig gjeld 92 008 83 508

Sum kortsiktig gjeld 393 825 408 329

Sum gjeld 3 228 326 3 291 630

Sum egenkapital og gjeld 7 007 922 6 761 141

Bergen, 02.april 2020

Camilla Grieg

Styrets leder

Per Otto Dyb

Styrets nestleder

Søren Martens

Styremedlem

Paul Christian Rieber

Adm.dir.

Marianne Wik-Sætre

Styremedlem

Henriette Rieber

Styremedlem
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
KONSERNET GC RIEBER

ALLE TALL I NOK 1 000 2019 2018

A) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skatt 434 421 193 196

Periodens betalte skatt -11 147 -7 402

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -103 703 -582

Tap/gevinst ved salg av virksomhet -242 255 -310 254

Ordinære avskrivninger 246 274 231 825

Nedskrivning anleggsmidler/finansielle eiendeler -12 753 -53 886

Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -12 391 90 900

Mottatte renter -9 145 -5 192

Betalte renter 111 983 99 534

Endring varelager 14 344 -16 282

Endring kundefordringer 57 736 35 508

Endring leverandørgjeld -23 080 -11 960

Endring pensjoner over resultatet -263 -550

Netto endring langsiktige fordringer -2 502 61 985

Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler -29 342 21 898

Urealisert valutatap (gevinst) 1 940 -114

Endring andre tidsavgrensningsposter 83 659 -44 913

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 503 775 283 710

B) KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -481 409 -275 808

Investering i virksomhet -49 352 0

Salg av varige driftsmidler (salgspris) 136 511 4 669

Salg av virksomhet (salgspris) 343 346 0

Mottatte renter 9 145 5 192

Investering i andre aksjer/verdipapirer -440 042 -755 830

Realisering av andre aksjer/verdipapirer 430 430 599 544

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -51 372 -422 233

C) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak av langsiktig gjeld 50 666 1 164 636

Nedbetaling av langsiktig gjeld -150 762 -836 731

Netto endring annen langsiktig gjeld 37 815 -43 903

Netto endring kassekreditt 3 874 -55 910

Betalte renter -111 983 -99 534

Kjøp/salg av egne aksjer -26 933 0

Innbetalt egenkapital 4 000 51 066

Utbetalt utbytte -39 406 -36 770

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -232 729 142 854

Netto endring likvider (a+b+c) 219 673 4 331

Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 421 399 414 110

Agio/disagio på likviditetsbeholdning -2 771 2 958

Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 638 302 421 399

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Alle tall i notene er oppgitt i NOK 1 000, med mindre annet er særskilt oppgitt.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet GC Rieber AS samt følgende datterselskap:

EIERANDEL FUNKSJ. VALUTA FORRETNINGSADRESSE

GC Rieber Shipping ASA 77 % NOK Bergen

GC Rieber Shipping AS 100 % NOK Bergen

— Rieber Shipping AS 100 % NOK Bergen

— GC Rieber Crewing AS 100 % NOK Bergen

GC Rieber Shipping BV 100 % USD Nederland

Polar Explorer AS 100 % NOK Bergen

Polar Shipping AS 100 % NOK Bergen

Polar Ship Invest AS 100 % NOK Bergen

Polar Ship Invest II AS 100 % USD Bergen

Polar Ship Invest III AS 100 % USD Bergen

Polarus AS 100 % NOK Bergen

GC Rieber Eiendom AS 100 % NOK Bergen

Bontelabo AS 100 % NOK Bergen

GC Rieber Eiendom Drift AS 100 % NOK Bergen

GC Rieber Eiendom Pluss AS 100 % NOK Bergen

Kokstad Nord AS 55 % NOK Bergen

Marineholmen Forskningspark AS 61 % NOK Bergen

— Marineholmen Datablokken 13-15 AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen Slippen AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen Teaterbygg AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen Basen AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen Merkantilen C AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen Merkantilen D AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen Magasinet AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen Ocean Energy AS 100 % NOK Bergen

— Marineholmen RASLAB AS 53 % NOK Bergen

Rieber Eiendom AS 100 % NOK Bergen

Skuteviksboder 1-2 AS 100 % NOK Bergen

Solheimsgaten AS 100 % NOK Bergen

Solheimsviken AS 100 % NOK Bergen

GC Rieber Oils AS 100 % NOK Kristiansund

GC Rieber Oils Australia Pty Ltd. 100 % AUD Australia

RFO AS 100 % NOK Kristiansund

GC Rieber Salt AS 100 % NOK Oslo

GC Rieber Salt A/S 100 % DKK Danmark

Saltkaup ehf 100 % ISK Island

GC Rieber Føroyar Sp/f 100 % DKK Færøyene

GC Rieber Compact AS 100 % NOK Os

GC Rieber Compact A/S 100 % DKK Danmark

Compact India Pvt Ltd. 100 % INR India

GC Rieber Compact South Africa Proprietary Ltd. 100 % ZAR Sør-Afrika

GC Rieber Fortuna AS 100 % NOK Bergen

GC Rieber Canada Ltd. 100 % CAD Canada
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Funksjonell valuta og 
presentasjonsvaluta
Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den 

valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske miljøet 

der enheten driver sin virksomhet.  Dette innebærer at for 

datterselskap med annen funksjonell valuta enn norske 

kroner, omregnes eiendeler og gjeld til dagskurs på 

balansedagen, og eventuelle omregningsdifferanser føres 

direkte mot egenkapitalen. Inntekter og kostnader omregnes 

til transaksjonskurs gjennom året (eventuelt gjennomsnittskurs).  

Konsernregnskapet presenteres i NOK.

Datterselskap
Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, 

ved at datterselskapenes regnskap omarbeides til de samme 

regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige interne 

mellomværender og transaksjoner mellom selskapene er 

eliminert.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året, inkluderes i 

konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås eller 

inntil kontroll opphører.

Kjøpte datterselskap regnskapsføres i konsernregnskapet 

basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost 

tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, 

som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på 

oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan 

henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som 

goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over 

de oppkjøpte anleggsmidlenes forventede levetid. Eventuell 

goodwill avskrives over forventet levetid.

Tilknyttede selskap og felleskontrollert 
virksomhet
Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 

regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

Konsernets andel av resultatet er basert på de investerte 

selskapenes resultat etter skatt, med fradrag for interne 

gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdier. I 

resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, 

mens eiendelene i balansen er vist under finansielle 

anleggsmidler.

Inntekts- og kostnadsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Inntektsføring ved salg av tjenester skjer etter hvert som 

inntekten er opptjent.

Leieinntekter inntektsføres løpende, i henhold til leiekontrakt. 

Inntekter og kostnader relatert til skipenes reiser, periodiseres ut 

fra det antall dager reisen varer før og etter årsskiftet.

Klassifisering og vurdering av 
balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller 

til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som 

knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmidler/langsiktig gjeld.

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.

Varebeholdninger
Råvarer er vurdert til anskaffelseskost med tillegg for 

frakt. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av 

anskaffelseskost og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer 

og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det 

foretas nedskriving for påregnelig ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 

til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 

av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 

kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte 

tap.

Markedsbaserte finansielle 
omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i 

handelsporteføljen, vurderes til markedsverdi i regnskapet.

Andre aksjer
Aksjeposter klassifisert som anleggsmiddel vurderes til 

anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 

forventes å ikke være forbigående.

Immaterielle eiendeler
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved 

oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler 

på oppkjøpstidspunktet. Goodwill føres i balansen til 

anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Goodwill 

avskrives over forventet levetid.

Ervervede rettigheter og andre immaterielle eiendeler 

balanseføres og avskrives over estimert brukstid.  Egne utgifter 

til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres 

en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en 

identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles 

pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. 

Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. 

Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 

levetid dersom de har levetid over 3 år, og har en kostpris som 

overstiger 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 

løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 

forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt 

med driftsmidlet. Lineær metode for ordinære avskrivninger 

benyttes.

Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 

forventes å ikke være forbigående. Med virkelig verdi menes 

gjenvinnbart beløp, dvs. det høyeste av netto salgsverdi og 

bruksverdi. Innen shippingvirksomheten er netto salgsverdi 

det beløp som skipet inklusive fraktkontrakter kan selges for, 

fratrukket kostnader ved salget. Bruksverdi er nåverdien av 

de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere 

inklusive kontantstrømmer knyttet til utrangering.

Eventuelle nedskrivninger reverseres i den utstrekning 

grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Innen konsernets shippingvirksomhet benyttes lineær metode 

for ordinære avskrivninger basert på 20 og 25 års økonomisk 

levetid fra skipet var nytt. Konsernet benytter kostpris på 

skip med 5 % restverdi. I særlige tilfeller vil konsernet vurdere 

alternativ avskrivningshorisont hvor forholdene tilsier det, f.eks. 

ved kjøp og/eller oppgradering av eldre skip. Påkostninger blir 

balanseført og avskrevet over skipets gjenværende levetid. 

For periodisk vedlikehold er den lineære metode for ordinære 

avskrivninger benyttet, basert på en tidsperiode på 2,5 til 5 år.

Konsernet aktiverer utgifter påløpt ved dokking av konsernets 

skip, og amortiserer disse over perioden frem til neste dokking 

(”balanseføringsmetoden”).

Skip under bygging er klassifisert som anleggsmidler 

og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til 

anleggsmiddelet. Skip under bygging blir ikke avskrevet før 

skipet blir tatt i bruk.

Finansielle instrumenter
Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter 

følger intensjonene bak inngåelsen av disse avtalene. Ved 

inngåelsen defineres avtalene enten som sikringsforretninger 

eller handelsforretninger. I de tilfeller hvor de inngåtte avtaler 

blir definert som sikringsforretninger, blir inntektene/kostnadene 

periodisert og klassifisert på samme måte som de tilhørende 

balansepostene.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser inkluderer minoritetens andel av 

balanseført verdi av datterselskaper, dette inkluderer andel av 

identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet.

Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til 

minoritetsinteressen, kan ikke overstige minoritetens andel av 

egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende 

tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i 

datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og 

kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå 

med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets 

egenkapital justeres inntil minoritetsinteressens andel av 

tidligere tap er dekket.

Leieavtaler
En leieavtale som overfører det vesentligste av økonomisk risiko 

og kontroll fra utleier til leietaker betraktes som en finansiell 

leieavtale. Ved finansielle leieavtaler balanseføres leieavtalen 

av leietaker. Øvrige leieavtaler betraktes som operasjonelle 

leieavtaler, og leiebeløpet kostnadsføres som annen 

driftskostnad.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til kursen på 

transaksjonstidspunktet. Fordringer og gjeld i utenlandsk 

valuta er regnskapsført til balansedagens kurs. Realiserte og 

urealiserte tap og gevinster klassifiseres som finansielle poster.

Pensjoner
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Noen 

av pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger 

til forsikringsselskaper, fastsatt basert på periodiske 

aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og 

ytelsesplaner.
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Ved regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjoner 

er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn 

som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Endring i 

pensjonsforpliktelsene som følge av estimatavvik i forpliktelse 

og/eller midler, føres mot egenkapitalen det året avviket 

oppstår.

Skatt
Selskap underlagt ordinær beskatning

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens 

betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de 

midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige 

og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd 

til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 

og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 

eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. 

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende 

forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, 

begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og 

skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. 

Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

Rederibeskattede selskap

Etter endring i rederibeskatningsreglene med virkning fra 

1.1.2000 inngår agio/disagio i skattepliktig finansinntekt, og 

langsiktig gjeld i USD ble tillagt valutakurs pr. 31.12.1999 som 

inngangsverdi. Samtidig ble rederibeskattede selskaper gitt rett 

til fremføring av skattemessig negativt finansunderskudd mot 

positiv finansinntekt i senere år. Fra 1.1.2010 skal realisasjon av 

finansielle instrumenter, hvor avtalen er inngått etter 1.1.2010, 

skattebelastes med en andel tilsvarende finansaktiva i det 

underliggende selskap, mot en 100 % skattebelastning tidligere 

år. Midlertidige forskjeller vedrørende finansposter utlignes 

ved beregning av utsatt skatt/-fordel, som er 22 % av netto 

midlertidige forskjeller. Den regnskapsmessige behandlingen 

følger de generelle vurderingsregler for balanseføring.

Kontantstrømanalyse
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 

metode. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter og 

bankinnskudd.

Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon om selskapets posisjon på balansedagen er 

hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som 

ikke påvirker selskapets posisjon på balansedagen, men som vil 

påvirke selskapets posisjon i fremtiden, er opplyst om dersom 

dette er vesentlig.

Bruk av estimat i utarbeidelsen av 
årsregnskapet
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som 

har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og 

opplysninger om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig 

pensjonsforpliktelser, vurdering av goodwill og varelager, 

samt andre generelle nedskrivningsvurderinger. Fremtidige 

hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og 

de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer 

i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden 

endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige 

perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige 

perioder.

NOTE 2 ENDRINGER I KONSERNSTRUKTUR
Selskapene Skipet AS og GC Rieber Chemicals AS er solgt ut av 

konsernet.

Saltkaup EHF har skilt ut emballasjevirksomheten i et eget 

selskap, Saltkaup Nordic EHF, som etter nedsalg er behandlet 

som et TS i konsernet.  

NOTE 3 STØRRE TRANSAKSJONER
I mai 2019 fullførte GC Rieber Shipping salget av det isgående forskningsfartøyet Ernest Shackleton. Bokført gevinst for konsernet 

utgjør 101 570.

I september 2019 ble eiendomsselskapet Skipet AS solgt ut av konsernet med en bokført gevinst på 254 379.

NOTE 4 DRIFTSINNTEKTER

2019 2018

VIRKSOMHETSOMRÅDE
Shipping 202 162 206 228

Eiendom 224 147 209 164

Oils 290 193 296 461

Salt 723 538 879 384

Compact 341 020 253 560

Sum driftsinntekter 1 781 061 1 844 797

2019 NORGE 2019 ØVRIGE 2018 NORGE 2018 ØVRIGE

GEOGRAFISK FORDELING
Shipping 64 980 137 182 72 241 133 986

Eiendom 224 147 0 209 164 0

Oils 40 520 249 673 81 496 214 965

Salt 505 034 218 504 493 097 386 287

Compact 1 301 339 719 797 252 763

Sum driftsinntekter 835 983 945 077 856 795 988 002

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER

2019 2018

Lønnskostnader 301 618 284 166

Styrehonorar 3 382 3 115

Arbeidsgiveravgift 28 003 27 489

Pensjonskostnad 11 419 11 446

Andre personalkostnader 11 151 7 260

Sum personalkostnader 355 572 333 476

Konsernet hadde ved utgangen av 2019 398 ansatte. Det var også 120 innleide sjøfolk på skipene. I tillegg var det 51 innleide som 

hovedsakelig var knyttet opp mot våre utenlandske selskaper, slik at totalt antall arbeidsplasser utgjorde 569.
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NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER

TOMTER/  
GRUNNAREAL

BYGNINGER/  
FAST EIENDOM

MASKINER/ 
ANLEGG

SKIP/  
KONTRAKTER

DRIFTS-
LØSØRE/ 

INVENTAR SUM

Anskaffelseskost pr. 01.01. 610 830 1 976 737 580 284 3 121 109 150 272 6 439 233

Restrukturering / 
reklassifisering -198 154 -75 940 -6 045 0 -4 014 -284 153

Tilgang i året 136 648 185 353 116 945 30 157 11 715 480 819

Avgang til anskaffelseskost 0 -1 734 -18 705 -127 221 -2 259 -149 919

Årets endring i 
omregningsdifferanser 0 -202 336 22 254 246 22 634

Anskaffelseskost pr. 31.12. 549 325 2 084 215 672 815 3 046 299 155 960 6 508 614

Samlede av- og 
nedskrivninger pr. 01.01. 74 285 755 955 314 938 1 350 503 81 813 2 577 494

Restrukturering / 
reklassifisering 0 -19 -1 116 4 805 -4 120 -450

Akk. avskrivning på årets 
solgte driftsmidler 0 -1 716 -4 198 -111 060 -137 -117 111

Årets ordinære 
avskrivninger 0 76 837 29 976 108 952 15 650 231 414

Årets nedskrivninger 0 0 -1 533 3 858 47 2 372

Samlede av- og 
nedskrivninger pr. 31.12. 74 285 831 056 338 067 1 357 058 93 253 2 693 719

Balanseført verdi pr. 31.12. 475 040 1 253 158 334 748 1 689 242 62 707 3 814 896

Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær

Økonomisk levetid 25 - 50 år 3 - 20 år 3 - 25 år 3 - 15 år

Alle skip har bokførte verdier i USD som i konsernregnskapet regnes om til NOK med balansedagens kurs. Kursendring gir 

omregningseffekt som føres mot egenkapitalen. Akkumulerte omregningsdifferanser inngår i beløpene over.

2019 2018

Årets ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 231 414 218 924

Årets ordinære avskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 14 859 12 901

Sum ordinære avskrivninger 246 274 231 825

Årets nedskrivninger på varige driftsmidler 2 372 -52 206

Årets nedskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 0 0

Sum nedskrivninger 2 372 -52 206

Årets reversering av nedskrivninger utgjør 7 403 og relaterer seg i hovedsak til skip. Det er foretatt nedskrivning på 9 775, også 

hovedsakelig relatert til skip.

Det foreligger pr. 31.12.2019 ingen øvrige indikasjoner på verdifall på konsernets varige driftsmidler.

NOTE 7 IMMATERIELLE EIENDELER

RETTIGHETER / 
PROGRAMVARE GOODWILL SUM

Anskaffelseskost pr. 01.01. 36 941 54 952 91 893

Tilgang i året 590 0 590

Tilgang / avgang datterselskap -2 943 -14 145 -17 088

Anskaffelseskost pr. 31.12. 34 589 40 807 75 395

Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 19 269 22 044 41 313

Tilgang / avgang datterselskap 0 -5 360 -5 360

Årets ordinære avskrivninger 6 025 8 835 14 859

Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 25 294 25 519 50 812

Balanseført verdi pr. 31.12. 9 295 15 289 24 584

Avskrivningsmetode lineær lineær

Økonomisk levetid 5 år 5 år

Balanseførte rettigheter/programvare pr. 31.12.2019 relaterer seg i det vesentligste til konsernets ERP-system.

Balanseført goodwill ved utgangen av året gjelder i sin helhet oppkjøp av datterselskapet Saltkaup ehf i 2017. Goodwill ble beregnet 

til 43 713 på oppkjøpstidspunktet og avskrives over forventet levetid på fem år. Årets avgang kommer fra utskillelse av deler av 

virksomheten i et eget selskap, som pr. 31.12.2019 er et tilknyttet selskap i konsernet.

Øvrig goodwill i konsernet er fullt avskrevet pr. 31.12.2019.

NOTE 8 VAREKOSTNAD
Total varekostnad for konsernet utgjør 808 902, etter en reduksjon i beholdning råvarer og varer i arbeid på 24 844 og en økning i 

beholdning ferdigvarer på 10 500.

NOTE 9 VARELAGER

31.12.2019 31.12.2018

Råvarer og varer i arbeid 63 408 88 252

Ferdigvarer 227 860 217 360

Sum 291 269 305 612
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NOTE 10 KUNDEFORDRINGER 

31.12.2019 31.12.2018

Kundefordringer til pålydende 253 958 313 197

Avsetning for tap -7 047 -8 550

Sum 246 911 304 647 

NOTE 11 INVESTERING I TILKNYTTET SELSKAP
Konsernet har følgende investeringer i tilknyttet selskap som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

FORRETNINGS- 
KONTOR

EIER-/ 
STEMME- 

ANDEL

BOKFØRT 
VERDI 

31.12.2018

TILGANG / 
AVGANG I 

PERIODEN
OMREGNINGS- 

DIFFERANSER
ANDRE  

ENDRINGER
RESULTAT- 

ANDEL 2019

BOKFØRT 
VERDI 

31.12.2019

Tunisel S.A. Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 0

SARL Exporsel Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 0

Saltkaup Nordic ehf Island 34 % 0 6 366 -180 0 533 6 719

Ocean Innovation 
Norwegian 
Catapult AS

Bergen 20 % 0 200 0 0 -57 143

Shearwater 
GeoServices 
Holding AS

Bergen 20 % 787 182 0 -45 364 51 215 -31 579 761 455

SUM 787 182 6 566 -45 544 51 215 -31 104 768 316

NOTE 12 INVESTERING I FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Konsernet har følgende investeringer i felleskontrollert virksomhet som er regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden:

LAND VIRKSOMHET EIERANDEL

Polar Pevek Ltd Kypros Isbryter/taubåt 50 %

OOO Polarus Russland Isbryter/taubåt 50 %

OOO De Kastri Tugs Russland Isbryter/taubåt 50 %

Shipworth Shipping Company Ltd Kypros Mannskapsbåt 50 %

GC Rieber Distribution AS Kristiansund Salgsselskap 50 %

Aggregert finansiell informasjon for de felleskontrollerte virksomhetene (100 %):

2019 2018

USD 1000

EIENDELER
Omløpsmidler 34 073 29 582

Anleggsmidler 32 962 36 815

GJELD
Kortsiktig gjeld 20 036 31 272

Langsiktig gjeld 5 724 9 465

Netto eiendeler (andel egenkapital) 41 275 25 660

RESULTAT
Driftsinntekter 39 206 38 929

Driftskostnader -27 763 -28 382

Netto finansposter -1 170 -1 352

Netto resultat før skatt 10 274 9 195

Skattekostnad -434 -611

Årsresultat 9 840 8 584

Årsresultat i NOK 1000 86 990 70 130

Konsernets andel (50 %) 43 495 35 065

Avstemming mellom aggregert finansiell informasjon vist over, og balanseført verdi av investering i 
felleskontrollert virksomhet:

2019 2018

USD 1000

Netto eiendeler 01.01. 35 135 34 252

Periodens resultat 9 840 8 584

Utbytte -3 700 -7 700

Netto eiendeler 31.12. 41 275 35 135

Valutakurs på balansedagen 9 9

NOK 1000

Netto eiendeler 31.12. til balansedagens kurs 362 404 305 272

Eierandel 50% 181 202 152 636

Elimineringer -2 060 -2 813

Bokført verdi 179 142 149 822

NOTE 13 ANDRE AKSJER

EIERANDEL
ANSK. KOST 

31.12.2019
BALANSEFØRT 

VERDI 31.12.2019

Sea-Hawk Navigation AS 19,9 % 11 261 550

Fløibanen AS 13,6 % 5 923 5 923

Kymar Holding AS 12,4 % 439 439

Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % <10,0 % 28 050 21 371

Sum 45 674 28 284
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NOTE 14 AKSJER OG OBLIGASJONER

31.12.2019 31.12.2018

MARKEDSAKSJER
Anskaffelseskost 265 610 225 010

Balanseført verdi 284 324 214 794

Markedsverdi 284 324 214 794

OBLIGASJONER
Anskaffelseskost 561 116 417 633

Balanseført verdi 559 112 414 391

Markedsverdi 559 112 414 391

ANDRE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Anskaffelseskost 13 613 14 782

Balanseført verdi 13 944 14 546

Markedsverdi 13 944 14 546

Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter er vurdert til børskurs.

Årets totale verdiendring av finansielle instrumenter utgjør 29 342.

NOTE 15 PENSJONSKOSTNAD OG PENSJONSFORPLIKTELSER
Konsernet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger 

tilfredsstiller kravene i denne lov.

Konsernet har både innskuddsordninger og ytelsesordninger for sine ansatte. Ytelsesordningen er fra 31.12.2016 avviklet for alle 

landansatte og erstattet av ny innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om 

innskuddspensjon.

Konsernet hadde en egen tariffestet pensjonsordning for seilende personell. Denne ble avviklet i 2019.

Konsernet har også førtidspensjonsavtale for mange av de ansatte født i 1962 eller tidligere, og utbetaler 63 % av lønn fra fylte 65 til 

67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Driftspensjonsordningene omfatter 19 personer pr. 31.12.2019, hvorav 10 mottok pensjon i 2019.

I tillegg til de ytelsesbaserte ordningene, er det kostnadsført 6 694 i innskuddspensjon i årets regnskap.

I tillegg til ordinær innskuddspensjon har selskapet etablert en kompensasjonsordning for ansatte som tidligere hadde ytelsesbasert 

pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert, og årlig tilskudd overføres til verdipapirfond med pantesikring. Tilskuddene til 

verdipapirfondene er en pantsatt eiendel for selskapet, samt en tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse til de ansatte. Det beregnes og 

avsettes for arbeidsgiveravgift av sum tilskudd og verdiutvikling til verdipapirfondene. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til dette punkt 

tilsvarer dermed avsatt arbeidsgiveravgift, klassifisert som annen kortsiktig gjeld i balansen. Midlene utbetales til medlemmene ved 

pensjonering, fratredelse eller død. Denne ordningen omfatter 68 personer ansatt i konsernets selskap.

Årets kostnadsførte innskudd til kompensasjonsordningen utgjør 2 877. Avsatt arbeidsgiveravgift utgjør 2 597.

                    PENSJONER OVER DRIFT                          TJENESTEPENSJON

2019 2018 2019 2018

ÅRETS PENSJONSKOSTNAD
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 333 362 0 199

Netto rentekostnad / (inntekt) 824 750 0 -24

Administrasjonskostnader 0 0 0 46

Arbeidsgiveravgift 163 157 0 0

Netto pensjonskostnad 1 320 1 268 528 221

                    PENSJONER OVER DRIFT                          TJENESTEPENSJON

2019 2018 2019 2018

BALANSEFØRTE PENSJONSMIDLER OG 
-FORPLIKTELSER
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 31 125 32 615 0 6 987

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 0 7 973

Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -31 125 -32 615 0 986

Arbeidsgiveravgift -4 389 -4 599 0 0

Netto pensjonsforpliktelse (-) / midler -35 514 -37 214 0 986

                    PENSJONER OVER DRIFT                          TJENESTEPENSJON

2019 2018 2019 2018

AKTUARIELLE GEVINSTER OG TAP
Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 24 192 22 852 -4 585 -4 032

Årets endring i estimatavvik -902 1 340 4 585 -553

Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 23 290 24 192 0 -4 585

2019 2018

SAMMENSETNING AV PENSJONSMIDLER
Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 7 973 9 091

Avkastning på pensjonsmidlene 0 201

Estimatavvik 0 963

Avvikling -7 973 0

Administrasjonskostnader 0 112

Pensjonsutbetalinger 0 2 170

Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 0 7 973

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 3,4 % 2,4 %

31.12.2019 31.12.2018

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Diskonteringsrente 2,3 % 2,6 %

Forventet avkastning 2,3 % 2,6 %

Lønnsregulering 2,3 % 2,8 %

G-regulering 2,0 % 2,5 %

Pensjonsregulering 1,2 % 1,7 %

Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,0 % 8,0 %

Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,0 % 0,0 %
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NOTE 16 SKATTEKOSTNAD

2019 2018

SKATTEKOSTNADEN I KONSERNET BESTÅR AV:
Betalbar skatt 14 759 11 227

Endring utsatt skatt, 22 % (23 %) 21 509 9 216

Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 0 3 971

Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor -80 206

Skattekostnad 36 187 24 621

UTSATT SKATT:
Endring utsatt skatt i resultatet 21 509 13 188

Utsatt skatt på poster ført direkte mot egenkapitalen -1 449 -667

Skatteeffekt av tilgang / avgang datterselskap 3 234 0

Endring utsatt skatt i balansen 23 294 12 520

BETALBAR SKATT:
Betalbar skatt i skattekostnaden 14 759 11 227

Skatteeffekt av poster ført mot egenkapitalen -355 0

Betalbar skatt i balansen 14 403 11 227

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER:
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -4 160 -3 826

Varelager 5 760 3 393

Aksjer og andeler -2 545 -2 952

Driftsmidler -120 787 -156 465

Gevinst - og tapskonto 209 -266

Pensjonsmidler 0 986

Pensjonsforpliktelse -35 514 -37 214

Finansielle instrumenter -924 -3 813

Netto finansposter rederibeskattede selskaper -4 234 -10 006

Andre forskjeller -16 997 -5 615

Framførbart underskudd -1 156 666 -1 269 431

Sum midlertidige forskjeller -1 335 859 -1 485 208

Forskjeller som ikke inngår i grunnlag utsatt skatt 1 044 623 1 088 089

Grunnlag utsatt skatt -291 236 -397 119

Skattesats 22 % 22 %

Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -64 072 -87 366

FORKLARING TIL HVORFOR SKATTEKOSTNAD IKKE UTGJØR 22 % 
(23 %) AV RESULTAT FØR SKATT:
22 % (23 %) av resultat før skatt 95 573 44 435

Skatteeffekt av rederibeskatning/utenlandsk beskatning -4583 10706

Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor -80 206

Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel -41 864 -32 302

Skatteeffekt av endret skattesats 23 % til 22 % (2018) 0 3 971

Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -198 173

Skatteeffekt av permanente forskjeller -12 659 -2 569

Skattekostnad 36 187 24 621

Ikke balanseført utsatt skattefordel i konsernet pr. 31.12.2019 utgjør 229 817, hvorav 15 817 relaterer seg til ordinært beskattede selskap.

NOTE 17 ENDRING I EGENKAPITAL 

AKSJE- 
KAPITAL

EGNE  
AKSJER OVERKURS

ANNEN  
INNSKUTT  

EGENKAPITAL
ANNEN  

EGENKAPITAL
MINORITETS 

-INTERESSER
SUM  

EGENKAPITAL

Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 0 433 840 574 2 268 521 737 176 3 469 511

Årets endring i estimater 279 73 352

Innbetaling av egenkapital 4 000 4 000

Endret eierandel i datterselskap -37 270 -12 082 -49 352

Kjøp / salg av egne aksjer -579 -26 354 -26 933

Omregningsdifferanser 
funksjonell valuta 11 711 3 694 15 405

Andre endringer ført mot 
egenkapitalen 899 88 988

Årets resultat 384 466 13 768 398 234

Avsatt utbytte minoriteter -7 906 -7 906

Avsatt utbytte GC Rieber AS -24 703 -24 703

Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 -579 433 840 574 2 577 550 738 812 3 779 596

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av totalt antall. Pr. 31.12.2019 eide selskapet 8 277 egne aksjer.

NOTE 18 UBENYTTET DEL AV KASSEKREDITT
Samlet limit for konsernkassekreditt for selskapene i konsernkontoordningen er 30 000. Konsernet hadde ikke netto opptrekk på denne 

pr. 31.12.2019. Alle heleide selskap som deltar i ordningen er solidarisk ansvarlige for totalt mellomværende på kontoen.

For selskap som benytter kassekreditt utenfor konsernkontoordningen er samlet limit 228 000, herav opptrukket 57 434, resterende 

ubenyttet limit er på 170 566.

NOTE 19 BUNDNE BANKINNSKUDD
Av konsernets bankinnskudd er 8 345 bundne midler innsatt på skattetrekkskonto.

NOTE 20 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN 1 ÅR

31.12.2019 31.12.2018

Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 1 448 6 655
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NOTE 21 LANGSIKTIG GJELD
Konsernet hadde ved utgangen av 2019 følgende avdragsplan for den rentebærende gjeld:

31.12.2019 31.12.2018

Forfall innen 1 år 97 847 83 332

Forfall om 1-2 år 444 961 333 332

Forfall om 2-3 år 1 045 058 179 430

Forfall om 3-4 år 71 783 1 110 888

Forfall om 4-5 år 69 251 59 307

Forfall senere enn 5 år fra balansedato 700 000 747 503

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 2 428 902 2 513 791

Herav USD 1 151 724 1 256 512

Herav DKK 3 901 4 857

Herav NOK 1 273 277 1 252 422

Langsiktig gjeld i USD og DKK er omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Øvrig langsiktig gjeld er uten avtalt forfallstidspunkt.

NOTE 22 LÅN TIL TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT 
VIRKSOMHET

31.12.2019 31.12.2018

Langsiktig lån til Tunisel S.A. 17 028 17 275

Langsiktig lån til GC Rieber Distribution AS 7 455 0

Sum 24 483 17 275

NOTE 23 PRIVATKONTOORDNING OG MELLOMVÆRENDE MED  
GC RIEBER FONDENE
Det henvises til note 13 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

NOTE 24 PANTSTILLELSER OG GARANTIER

31.12.2019 31.12.2018

PANTESIKRET GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 2 428 902 2 513 790

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 57 434 53 560

Garantier 32 851 33 961

Andre pantstillelser 95 540 91 085

Sum 2 614 727 2 692 397

REGNSKAPSFØRT VERDI AV PANTESIKREDE EIENDELER
Faste eiendommer 1 166 565 1 166 127

Grunnarealer 307 620 318 890

Driftstilbehør 2 440 2 957

Skip 1 689 242 1 770 606

Aksjer 460 694 460 694

Varelager 174 050 163 364

Kundefordringer 138 463 135 867

Sum 3 939 074 4 018 505

I tillegg til forpliktelsene listet over har GC Rieber Shipping ASA gitt en morselskapsgaranti for 50 % av Shearwaters utestående lån 

(USD 86 mill. per 31.12.2019). Rasmussengruppen AS har gitt en motgaranti til GC Rieber Shipping for 63,9 % av denne forpliktelsen.

Dersom markedsverdien av Shearwaters fire skip reduseres til under 90 % av utestående lånebeløp, er GC Rieber Shipping forpliktet til, 

innen 12 måneder, å stille et depositum for differansen mellom markedsverdien og 90 % av utestående lån, begrenset til USD 10 mill. 

Rasmussengruppen AS har gitt en motgaranti til GC Rieber Shipping for 63,9 % av denne forpliktelsen.

NOTE 25 FINANSIELL MARKEDSRISIKO OG FINANSIELLE 
INSTRUMENTER
Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente-, bunkers- og 

valutarisiko. Konsernet benytter seg av ulike finansielle produkter for å redusere valutarisiko og renterisiko.

Rente
Konsernet har sikret store deler av sin netto renteeksponering. Det benyttes i den sammenheng både fastrentelån og rentederivater 

for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er lagt til grunn sikringsbokføring for flere av 

rentederivatene. Disse har en løpetid mellom 1 og 10 år.
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31.12.2019 31.12.2018

RENTESIKRET DEL AV LANGSIKTIG GJELD
Forfall innen 1 år 87 787 33 913

Forfall om 1-2 år 110 494 33 913

Forfall om 2-3 år 508 043 81 962

Forfall om 3-4 år 22 298 569 691

Forfall om 4-5 år 23 871 49 950

Forfall senere enn 5 år fra balansedato 194 400 134 263

Sum 946 893 903 690

Herav USD 558 580 609 877

Herav NOK 388 313 293 813

Likviditet
Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter slik at en til enhver tid 

kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse.  I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner 

med høy kredittverdighet, samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko.

Bunkers
Konsernet har som hovedregel ingen eksponering for endring i bunkerspriser for skip, da denne risiko ligger hos befrakter.  

Det er følgelig ikke inngått sikringsforretninger knyttet til risiko for endring i bunkerspriser.

Valuta
En del av konsernets inntekter er i USD og GBP, mens bare en mindre del av drifts- og administrative kostnader er i USD/GBP. For å 

redusere konsernets valutaeksponering, er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av 

forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta 

mot NOK.

Konsernet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for kontantstrømmer i 2020.

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendring på finansielle sikringsinstrumenter blir ført mot resultat.

Konsernets portefølje av finansielle valutasikringsinstrumenter utgjorde på balansedagen:

VALUTA BELØP FORFALL KURS
VIRKELIG 

VERDI

Termin for sikring av salgsinntekter USD 6 000 2020 8,92 783

Termin for sikring av salgsinntekter EUR 400 2020 9,97 41

Termin for sikring av salgsinntekter USD 1 200 2020 8,54 -142

Termin for sikring av salgsinntekter EUR 2 800 2020 10,11 219

Termin for sikring av salgsinntekter 900

NOTE 26 GODTGJØRELSE TIL ADM. DIR., STYRE OG REVISOR
For informasjon om godtgjørelse til adm. dir. i morselskapet, henvises det til note 16 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

For samtlige selskap i konsernet er det utbetalt 3 382 i honorar til selskapenes styrer.   

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir., eller inngått avtaler med disse om bonus, overskuddsdeling eller 

opsjoner. Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i konsernet.

2019 2018

HONORAR TIL REVISOR FOR SAMTLIGE SELSKAP I KONSERNET
Revisjon 2 556 2 204

Andre attestasjonsoppgaver 48 552

Skatterådgivning 54 574

Andre tjenester 494 173

Totalt honorar 3 152 3 502

NOTE 27 AKSJEEIERE
Det henvises til note 19 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

NOTE 28 OFFENTLIGE TILSKUDD
Flere av selskapene har hatt SkatteFUNN-prosjekter i 2019. Lønnskostnader og andre kostnader knyttet til forsknings- og 

utviklingsarbeidet er kostnadsført. Forventet tilskudd knyttet til disse prosjektene utgjør 1 753 og inngår i posten andre kortsiktige 

fordringer.
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NOTE 29 VALUTAKURSER

31.12.2019 31.12.2018

SLUTTKURSER
US dollar 8,78 8,69

Euro 9,86 9,95

Pund sterling 11,59 11,12

Canadiske dollar 6,76 6,38

Australske dollar 6,17 6,13

Indiske rupi (100 INR) 12,30 12,48

Danske kroner (100 DKK) 132,02 133,22

Sør-Afrikanske rand 0,63 0,60

Islandske kroner (100 ISK) 7,26 7,47

2019 2018

GJENNOMSNITT
US dollar 8,80 8,13

Euro 9,85 9,60

Pund sterling 11,23 10,85

Canadiske dollar 6,64 6,28

Australske dollar 6,12 6,08

Indiske rupi (100 INR) 12,50 11,89

Danske kroner (100 DKK) 131,97 128,75

Sør-Afrikanske rand 0,61 0,62

Islandske kroner (100 ISK) 7,18 7,68

Konsernet har NOK som presentasjonsvaluta. Funksjonell valuta er forskjellig for de ulike selskapene i konsernet.

NOTE 30 LEIEAVTALER

Finansielle leieavtaler
Konsernet har ikke inngått vesentlige finansielle leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler
Konsernet leier ut sine eide skip på certepartier med ulik varighet til ulike befraktere.

Konsernet har ikke inngått vesentlige operasjonelle leieavtaler som leietaker.

NOTE 31 BETINGEDE UTFALL
GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS har vært saksøkt av en gruppe tidligere ansatte i GC Rieber Crewing AS som mistet 

jobben da virksomheten ble avviklet. Både Bergen Tingrett og Gulating Lagmannsrett ga GC Rieber Shipping AS og GC Rieber 

Crewing AS medhold. Motparten anket saken, men kravet ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg, og kjennelsen fra lagmannsretten er 

nå endelig.

I desember 2012 solgte GC Rieber Shipping ASA totalt 3 217 697 aksjer i Octio AS til Equinor Venture AS. Resterende eierandel ble solgt 

i 2013. I tillegg til salgssummen er det avtalt en earn-out dersom Equinor Venture AS selger aksjer eller deler av Octio AS’ eiendeler. 

Earn-out beløpet vil utgjøre 5 % av salgsprisen ved salg innen 31. desember 2022.

NOTE 32 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
8. januar 2020 fullførte Shearwater GeoServices en strategisk fartøytransaksjon med CGG. Etter transaksjonen eier GC Rieber Shipping 

ca. 19 % av aksjene, og forventer å regnskapsføre en gevinst (uten kontakteffekt) på USD 5,9 mill. i første kvartal 2020.

I januar 2020 fornyet GC Rieber Shipping charteravtalen for de to båtene «Polar Baikal» og «Polar Piltun» til å gjelde ut 2020, med 

opsjon til å forlenge for 2021-sesongen.

Korona-pandemien som har rammet verden etter årsskiftet, har vi bare begynt å se konsekvensene av. Hele verdensøkonomien blir 

påvirket, enkelte bransjer har fått inntektsgrunnlaget revet bort over natten og en rekke virksomheter står i fare for å gå konkurs. 

Oljeprisen og børsen har falt kraftig, og den første store direkte økonomiske konsekvensen for våre virksomheter er en anslått 

verdinedgang på våre investeringer på NOK 120 mill. i første kvartal 2020. Selv om våre virksomheter ikke tilhører de bransjene 

som er hardest rammet så langt, må vi regne med at også etterspørselen etter våre varer og tjenester vil bli påvirket dersom 

krisen blir langvarig. Videre må vi være forberedt på sekundære virkninger etter hvert som kunder kan få betalingsproblemer og 

forsyningssituasjonen kan bli vanskelig. Å tallfeste de totale økonomiske konsekvensene på det nåværende tidspunkt er ikke mulig, men 

at vi vil se en kraftig negativ påvirkning på resultatene for 2020 er det liten tvil om. På denne bakgrunn gjøres aksjonærene spesielt 

oppmerksom på at konsernregnskapet med tilhørende noter viser konsernets stilling pr 31.12.19, og at de økonomiske virkningene av 

økt usikkerhet og tilhørende verdifall som følge av pandemien således ikke er reflektert i årsregnskapet for 2019. Spesielt understrekes 

at verdivurderinger i balansen er gjort pr 31.12.19, da regnskapsloven ikke tillater avsetninger og nedskrivninger som har sin opprinnelse 

etter denne dato. Det er mer enn sannsynlig at verdiene i balansen pr. i dag er betraktelig lavere enn det som fremkommer pr 31.12.19.
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Årsregnskap  
GC Rieber AS

2019

RESULTATREGNSKAP
GC RIEBER AS

ALLE TALL I NOK 1 000 NOTE 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Annen driftsinntekt 18,21 45 480 39 216

Sum driftsinntekter 45 480 39 216

Varekostnad 21 81

Lønnskostnad 2,8,16,21 37 361 32 057

Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 6 598 3 801

Annen driftskostnad 16,21 23 755 28 363

Sum driftskostnader 67 734 64 302

Driftsresultat -22 255 -25 086

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap 4,21 229 356 86 731

Renteinntekt fra konsernselskap 21 6 135 8 029

Renteinntekt 2 390 1 252

Annen finansinntekt 17 44 047 33 933

Verdiendring av finansielle instrumenter 7 31 351 -21 898

Nedskrivning/reversering av nedskriving av finansielle 
anleggsmidler 6 15 125 1 680

Nedskriving av konserninterne finansposter 5,21 -24 981 -31 124

Rentekostnad til konsernselskap 21 -5 054 -4 315

Rentekostnad -19 401 -10 805

Annen finanskostnad 17 -23 455 -24 829

Resultat av finansposter 255 512 38 654

Resultat før skattekostnad 233 258 13 567

Skattekostnad 9 9 979 5 233

Årsresultat 223 278 8 334
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BALANSE - EIENDELER
GC RIEBER AS

ALLE TALL I NOK 1 000 NOTE 31.12.2019 31.12.2018

ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 3 9 162 14 628

Utsatt skattefordel 9 17 048 27 077

Sum immaterielle eiendeler 26 210 41 704

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 1 564 1 646

Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 3 1 473 1 977

Sum varige driftsmidler 3 037 3 623

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i datterselskap 5,20 1 271 144 1 283 073

Investeringer i aksjer og andeler 6 28 196 19 108

Konsernfordringer 14 50 000 10 305

Andre langsiktige fordringer 12 291 1 661

Sum finansielle anleggsmidler 1 349 631 1 314 148

Sum anleggsmidler 1 378 878 1 359 476

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer 14 13 155 11 630

Andre kortsiktige fordringer 1 091 466

Konsernfordringer 14 188 510 129 436

Sum fordringer 202 755 141 533

INVESTERINGER
Markedsbaserte aksjer 7 284 324 214 794

Markedsbaserte obligasjoner 7 408 890 414 391

Andre finansielle omløpsmidler 7 13 944 14 546

Sum investeringer 707 158 643 730

Bankinnskudd, kontanter o.l. 11,15 164 091 134 667

Sum omløpsmidler 1 074 005 919 930

Sum eiendeler 2 452 883 2 279 405

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
GC RIEBER AS

ALLE TALL I NOK 1 000 NOTE 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital 19 29 400 29 400

Egne aksjer 19 -579 0

Overkurs 433 840 433 840

Annen innskutt egenkapital 574 574

Sum innskutt egenkapital 463 234 463 814

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 1 367 224 1 194 828

Sum opptjent egenkapital 1 367 224 1 194 828

Sum egenkapital 10 1 830 459 1 658 642

GJELD

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser 8 10 297 11 171

Sum avsetning for forpliktelser 10 297 11 171

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 13,20 250 000 250 000

Øvrig langsiktig gjeld 13,20 324 634 317 410

Sum annen langsiktig gjeld 574 634 567 410

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 14 2 352 1 723

Skyldige offentlige avgifter 2 805 2 086

Utbytte 24 703 31 500

Annen kortsiktig gjeld 7 632 6 873

Sum kortsiktig gjeld 37 493 42 182

Sum gjeld 622 424 620 763

Sum egenkapital og gjeld 2 452 883 2 279 405

Bergen, 02.april 2020

Camilla Grieg

Styrets leder

Per Otto Dyb

Styrets nestleder

Søren Martens

Styremedlem

Paul Christian Rieber

Adm.dir.

Marianne Wik-Sætre

Styremedlem

Henriette Rieber

Styremedlem
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
GC RIEBER AS

ALLE TALL I NOK 1 000 2019 2018

A) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skatt 233 258 13 567

Ordinære avskrivninger 6 598 3 801

Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler 9 856 29 444

Mottatte renter -2 390 -1 252

Betalte renter 10 233 2 724

Endring kundefordringer -1 524 1 063

Endring leverandørgjeld 629 -5 027

Endring pensjoner over resultatet -650 -647

Poster klassifisert som investerings - eller finansieringsaktiviteter -32 146 28 722

Endring andre tidsavgrensningsposter -58 166 -55 027

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 165 697 17 368

B) KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -546 -895

Mottatte renter 2 390 1 252

Investering i markedsbaserte verdipapir -430 549 -515 202

Realisering av markedsbaserte verdipapir 414 698 562 145

Investering i ikke markedsbaserte verdipapir -9 493 0

Realisering av ikke markedsbaserte verdipapir 100 6 078

Investering i datterselskap -8 779 -290 523

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -32 180 -237 144

C) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Kjøp/salg av egne aksjer -26 933 0

Opptak av langsiktig pantegjeld 0 250 000

Nedbetaling av annen langsiktig gjeld -108 199 -199 294

Opptak av annen langsiktig gjeld 115 423 157 844

Endring langsiktige fordringer -42 597 18 434

Betalte renter -10 233 -2 724

Utbetalt utbytte -31 500 -31 500

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -104 038 192 760

Netto endring likvider (A+B+C) 29 479 -27 016

Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 134 667 161 195

Agio/disagio på likviditetsbeholdning -55 488

Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 164 091 134 667

NOTE 1 REGNSKAPSPRINIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 

1998 og god regnskapsskikk.

Alle tall i notene er oppgitt i NOK 1 000, med mindre annet er 

særskilt oppgitt.

Datterselskap
Datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Utbytte fra 

datterselskap blir inntektsført i opptjeningsåret.

Inntekts- og kostnadsføring
Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av 
balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller 

til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er 

klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 

virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 

til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 

forbigående.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 

til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. 

Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 

av de enkelte fordringene.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i 

handelsporteføljen vurderes til markedsverdi i regnskapet. 

Verdiendring resultatføres løpende og presenteres på egen linje 

under finansielle poster i resultatregnskapet.

Finansielle anleggsmidler
Tilknyttede selskap og andre aksjer er vurdert etter 

kostmetoden i selskapsregnskapet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 

levetid dersom de har levetid over 3 år, og har en kostpris 

som overstiger NOK 15 000,-. Direkte vedlikehold av 

driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens 

påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 

avskrives i takt med driftsmidlet.

Immaterielle eiendeler
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved 

oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler 

på oppkjøpstidspunktet. Goodwill føres i balansen til 

anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Goodwill 

avskrives over forventet levetid.

Ervervede rettigheter og andre immaterielle eiendeler 

balanseføres og avskrives over estimert brukstid.  Egne utgifter 

til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres 

en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en 

identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles 

pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. 

Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. 

Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

Pensjoner
Selskapet har innskuddsplaner. I tillegg til ordinær 

innskuddspensjon har selskapet etablert en 

kompensasjonsordning for ansatte som tidligere 

hadde ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen 

er innskuddsbasert, og årlig tilskudd overføres til 

verdipapirfond med pantesikring. Ved regnskapsføring av 

pensjonsforpliktelse er lineær opptjeningsprofil og forventet 

sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Endring i 

pensjonsforpliktelsene som følge av estimatavvik i forpliktelse 

og/eller midler, føres mot egenkapitalen det året avviket 

oppstår.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 

periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 

skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige 

forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 

skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til 

fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 

skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller 

kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende 

forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, 
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begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og 

skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. 

Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

Valutaomregning
Resultatposter vedrørende transaksjoner i utenlandsk 

valuta er ført etter kursen på transaksjonstidspunktet. 

Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet etter kursene på 

balansetidspunktet.

Realisert/urealisert agio og realisert/urealisert disagio knyttet til 

pengeposter resultatføres.

Kontantstrømanalyse
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 

metode. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter og 

bankinnskudd.

NOTE 2 LØNNSKOSTNADER

2019 2018

Lønnskostnader 25 604 23 511

Styrehonorar 1 357 1 203

Arbeidsgiveravgift 3 801 3 572

Pensjonskostnad 953 864

Andre personalkostnader 5 646 2 909

Sum personalkostnader 37 361 32 057

Selskapet hadde 27 årsverk i 2019.

NOTE 3 ANLEGGSMIDLER

INVENTAR/ 
DRIFTSLØSØRE

FASTE  
EIENDOMMER

PROGRAMVARE / 
LISENS ERVERVET SUM

Anskaffelseskost pr. 01.01. 10 318 2 058 20 828 33 204

Tilgang i året 0 0 546 546

Avgang til anskaffelseskost 1 450 0 0 1 450

Anskaffelseskost pr. 31.12. 8 868 2 058 21 374 32 299

Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 8 341 412 6 200 14 953

Akkumulerte avskrivinger på avgang driftsmidler 1 450 0 0 1 450

Årets ordinære avskrivninger 504 82 6 011 6 598

Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 7 394 494 12 212 20 100

Balanseført verdi pr. 31.12. 1 473 1 564 9 162 12 199

Avskrivningsmetode lineær lineær lineær 0

Økonomisk levetid 3 - 10 år 25 år 3 - 5 år 0

NOTE 4 INNTEKT PÅ INVESTERING I DATTERSELSKAP

2019 2018

Aksjeutbytte fra datterselskap 164 875 48 195

Konsernbidrag mottatt 64 481 38 536

Sum inntekt fra datterselskap 229 356 86 731

NOTE 5 AKSJER I DATTERSELSKAP

EIER- /  
STEMMEANDEL

BALANSEF. VERDI 
31.12.2019

RESULTAT  
2019

EGENKAPITAL 
31.12.2019

GC Rieber Shipping ASA (konsern) (Bergen) 76,8 % 724 890 14 398 1 742 814

GC Rieber Eiendom AS (konsern) (Bergen) 100 % 160 694 281 243 1 103 126

GC Rieber Salt AS (konsern) (Oslo) 100 % 138 865 9 592 129 891

GC Rieber Oils AS (konsern) (Kristiansund) 100 % 191 958 43 766 202 084

GC Rieber Compact AS (konsern) (Os) 100 % 54 706 11 291 40 799

GC Rieber Canada Ltd (New Foundland) 100 % 0 1 130 -2 168

GC Rieber Fortuna AS (Bergen) 100 % 30 0 30

Sum 1 271 144 361 420 3 216 576

Årets nedskriving av konserninterne finansposter utgjør 24 981.

Utbrudd et av koronaviruset har ført til vesentlig endring i fundamentale markedskrefter på kort tid, og har ført til stor usikkerhet 

på tvers av bransjer i hele verden. Oljeprisen har også falt vesentlig på kort tid. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke 

offshoreindustrien og GC Rieber Shippings aktiviteter. 

Fra og med regnskapsåret 2020 er kapitalforvaltningen skilt ut fra GC Rieber som et eget forretningsområde under navnet GC 

Rieber Fortuna AS.

NOTE 6 ANDRE AKSJER

FORRETN.  
KONTOR

EIER/  
STEMMEANDEL

ANSK. KOST  
31.12.2019

BALANSEFØRT 
VERDI 31.12.2019

Sea-Hawk Navigation AS Bergen 19,9 % 11 261 550

Fløibanen AS Bergen 13,6 % 5 923 5 923

Kymar Holding AS Oslo 12,4 % 439 439

Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % < 10,0% 27 962 21 283

Sum 45 587 28 196

Årets nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør 766.

Årets reversering nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør 15 891.
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NOTE 7 AKSJER OG OBLIGASJONER

31.12.2019 31.12.2018

MARKEDSAKSJER
Anskaffelseskost 265 610 225 010

Balanseført verdi 284 324 214 794

Markedsverdi 284 324 214 794

OBLIGASJONER
Anskaffelseskost 410 812 417 633

Balanseført verdi 408 890 414 391

Markedsverdi 408 890 414 391

ANDRE FINASIELLE INSTRUMENT
Anskaffelseskost 13 613 14 782

Balanseført verdi 13 944 14 546

Markedsverdi 13 944 14 546

Markedsbaserte aksjer har en anskaffelseskost på 265 610.

Aksjene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 284 324.

Obligasjoner og rentefond har en anskaffelseskost på 410 812.

Obligasjonene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 408 

890.

Andre finansielle instrument har en anskaffelseskost på 13 613.

Andre finansielle instrument er vurdert til børskurs, markedsverdi 

utgjør 13 944.

Årets totale kostnadsført verdiendring av finansielle 

instrumenter utgjør 31 351.

NOTE 8 PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov 

om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som 

tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapets innskuddsordning 

er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Selskapet har også førtidspensjonsavtale med ansatte født i 

1962 eller tidligere og utbetaler 63% av lønn fra fylte 65 til 67 

år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets 

drift. Driftspensjonsordningen omfatter 6 personer pr. 31.12.2019, 

hvorav 5 mottok pensjon i 2019.

Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk Regnskaps 

Standard for pensjonskostnader. Aktuarielle gevinster og tap 

i perioden innregnes etter NRS6.67C med endelig virkning 

direkte i annen egenkapital.

I tillegg til driftspensjon, er det innbetalt 1 068 i 

innskuddspensjon i 2019.

I tillegg til ordinær innskuddspensjon har selskapet etablert 

en kompensasjonsordning for ansatte som tidligere hadde 

ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert, 

og årlig tilskudd overføres til verdipapirfond med pantesikring. 

Tilskuddene til verdipapirfondene er en pantsatt eiendel for 

selskapet, samt en tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse til 

de ansatte. Det beregnes og avsettes for arbeidsgiveravgift 

av sum tilskudd og verdiutvikling til verdipapirfondene. Netto 

pensjonsforpliktelse knyttet til dette punkt tilsvarer dermed 

avsatt arbeidsgiveravgift, klassifisert som annen kortsiktig 

gjeld i balansen. Midlene utbetales til medlemmene ved 

pensjonering, fratredelse eller død. Balanseført verdi knyttet 

til denne ordningen består av akkumulert innskudd og 

verdiutvikling til 15 personer ansatt i GC Rieber AS.

                            PENSJONER OVER DRIFT

2019 2018

ÅRETS PENSJONSKOSTNAD
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 38 37

Netto rentekostnad / (inntekt) 243 227

Arbeidsgiveravgift 40 37

Netto pensjonskostnad 322 302

                            PENSJONER OVER DRIFT

31.12.2019 31.12.2018

BALANSEFØRTE PENSJONSMIDLER OG -FORPLIKTELSER
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 9 025 9 791

Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -9 025 -9 791

Arbeidsgiveravgift -1 272 -1 380

Netto pensjonsforpliktelse (-) / pensjonsmidler -10 297 -11 171

                            PENSJONER OVER DRIFT

2019 2018

AKTUARIELLE GEVINSTER OG TAP
Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 15 071 14 520

Årets endring i estimatavvik -224 551

Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 14 847 15 071

31.12.2019 31.12.2018

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Diskonteringsrente 2,3 % 2,6 %

Forventet avkastning 2,3 % 2,6 %

Lønnsregulering 2,3 % 2,8 %

G-regulering 2,0 % 2,5 %

Pensjonsregulering aktive 1,2 % 1,7 %

Pensjonregulering pensjonister 0,0 % 0,0 %

Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,0 % 8,0 %

Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,0 % 0,0 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer 

og avgang.
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NOTE 9 SKATTEKOSTNAD

2019 2018

ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Resultat før skatt 233 258 13 567

Mottatt utbytte -184 655 -64 890

Permanente forskjeller -3 017 68 198

Endring midlertidige forskjeller 8 627 3 489

Anvendelse av fremførbart underskudd -54 212 -20 365

Årets skattegrunnlag 0 0

SKATTEKOSTNADEN I REGNSKAPET BESTÅR AV FØLGENDE POSTER
Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -49 121

Endring utsatt skatt 22% (23%) 10 029 3 881

Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 0 1 231

Skattekostnad 9 979 5 233

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER
Aksjer -2 545 -2 952

Obligasjoner og sertifikater -1 824 -3 813

Driftsmidler -3 190 -233

Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta 0 6 345

Andre forskjeller -3 507 -1 270

Gevinst - og tapskonto 1 433 1 791

Pensjonsforpliktelse -10 297 -11 171

Framførbart underskudd -57 562 -111 774

Grunnlag utsatt skatt -77 492 -123 077

Skattesats 22 % 22 %

Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -17 048 -27 077

FORKLARING TIL HVORFOR SKATTEKOSTNAD IKKE UTGJØR 22% 
(23 %) AV RESULTAT FØR SKATT
22% (23 %) av resultat før skatt 51 317 3 121

Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 0 1 231

Skatteeffekt av mottatt utbytte -40 624 -14 925

Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -49 121

Skatteeffekt av permanente forskjeller -664 15 686

Skattekostnad 9 979 5 233

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes 

med antatt fremtidig inntjening.

NOTE 10 ENDRING I EGENKAPITALEN

AKSJE- 
KAPITAL

EGNE 
AKSJER OVERKURS

ANNEN 
INNSKUTT 

EGEN- 
KAPITAL

ANNEN 
EGEN- 

KAPITAL
SUM EGEN- 

KAPITAL

Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 0 433 840 574 1 194 828 1 658 642

Årets endring i estimatavvik mot pensjoner 0 0 0 0 175 175

Endring egne aksjer 0 -579 0 0 -26 354 -26 933

Årets resultat 0 0 0 0 223 278 223 278

Avsatt utbytte 0 0 0 0 -24 703 -24 703

Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 -579 433 840 574 1 367 224 1 830 459

NOTE 11 BUNDNE BANKINNSKUDD
Av selskapets bankinnskudd er 1 277 bundne midler innsatt på skattetrekkskonto for konsernet.

NOTE 12 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN 1 ÅR

31.12.2019 31.12.2018

Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 291 1 661

NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD
Som et ledd i sin finansiering tilbyr selskapet en innskuddsordning til ansatte og aksjonærer m.fl. til markedsvilkår. Samlet innskudd i 

ordningen pr. 31.12.2019 utgjorde

31.12.2019 31.12.2018

Privatkonto, innskuddsordning 229 094 226 324

Mellomværende GC Rieber Fondene 94 540 91 085

Sum øvrig langsiktig gjeld 324 634 317 410

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 250 000 250 000

Sum langsiktig gjeld til kreditinstitusjoner 250 000 250 000

Sum annen langsiktig gjeld 574 634 567 410

GC RIEBER AS ÅRSREGNSKAP 2019   GC RIEBER AS ÅRSREGNSKAP 2019   62 63



NOTE 14 KONSERNMELLOMVÆRENDE
Konsernmellomværende fungerer som en fleksibel finansiering der datterselskapene trekker opp ved behov og betaler ned når de har 

overskuddslikviditet. Det ikke er avtalt noe forfallstidspunkt.

31.12.2019 31.12.2018

Konsernfordringer langsiktige 50 000 10 305

Kundefordring på datterselskaper 11 930 10 901

Andre kortsiktige fordringer på datterselskap 40 704 30 825

Konsernfordringer kortsiktige 147 807 98 611

Sum konsernfordringer 250 440 150 643

Leverandørgjeld til datterselskaper 201 15

Sum konserngjeld 201 15

Netto konsernfordring/gjeld 250 239 150 628

NOTE 15 SIKKERHETSSTILLELSER
Konsernets totale saldo i konsernkontosystem er presentert som netto bankinnskudd i selskapets balanse.

Datterselskap andel er presentert som netto kortsiktig konsernfordring.

Selskapet er solidarisk ansvarlig for totalt mellomværende på konsernets konsernkonto.

Denne har en limit på 30 000.

NOTE 16 GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ADM.DIR., STYRE OG REVISOR
Adm.dir. i morselskapet har i regnskapsåret mottatt 2 562 i lønn, 135 i pensjonspremie og 30 i andre godtgjørelser.

Det er i selskapet utbetalt 1 357 i styrehonorar.   

Adm.dir. er medlem av pensjonsordningen som er omtalt i note 8. Adm.dir. har ingen opsjonsavtaler med selskapet. Det finnes heller 

ingen spesielle sluttvederlagsordninger for adm.dir.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm.dir.

Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i selskapet.

2019 2018

HONORAR TIL REVISOR
Revisjon 261 192

Andre tjenester utenfor revisjonen 7 85

Totalt honorar 268 277

Alle beløp er eks. mva.

NOTE 17 FINANSIELL RISIKO
Selskapet driver gjennom flere av sine datterselskaper internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder likviditet, 

rente og valuta.

Selskapet har ingen sikringskontrakter pr. 31.12.2019. Annen resultatført agio utgjør 2 222 og disagio 1 491.

NOTE 18 DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter består hovedsakelig av honorarer fra datterselskapene for tjenester innen IKT, regnskap og HR.

NOTE 19 AKSJEEIERE
Selskapets aksjekapital består av 420 000 aksjer à kr. 70,-, totalt kr. 29 400 000,-. Alle aksjer har lik stemmer rett.

Egne aksjer utgjør 8 277 aksjer à kr. 70,-, totalt kr. 573 390,-. Egne aksjer har ikke stemmerett.

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1 %:

ANDEL I PROSENT ANTALL

FØLGENDE AKSJONÆRER HAR EIERANDEL STØRRE ENN 1%
AS Odin Bergen 30,0 % 126 000

GC Rieber Fondet Bergen 20,4 % 85 801

AS Javipa Bergen 16,0 % 67 200

Pelicahn AS Bergen 4,0 % 16 800

Dag Arnesen Asker 2,0 % 8 500

GC Rieber AS Bergen 2,0 % 8 277

Randi Arnesen Bergen 1,7 % 7 300

Bjart Nygaard Bergen 1,5 % 6 100

Rolf Arnesen Bergen 1,4 % 6 000

Øvrige 21,0 % 88 022

Sum 100,0 % 420 000

MEDLEMMER AV STYRET OG ADM. DIR., EIER OG/ELLER REPRESENTERER FØLGENDE ANTALL AKSJER
Antall

Paul-Chr. Rieber, inkl. indirekte eie 210 400

Søren Martens 1 786

Henriette Moseng Rieber 200
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NOTE 20 PANTSTILLELSER

31.12.2019 31.12.2018

GC RIEBER FONDENE
Langsiktig gjeld til GC Rieber Fondene 95 540 91 085

BOKFØRT VERDI AV EIENDELER STILLET SOM SIKKERHET FOR GJELD TIL GC RIEBER FONDENE
Aksjer GC Rieber Eiendom AS 160 694 160 694

PANTESIKRET GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
Pantegjeld 250 000 250 000

BOKFØRT VERDI AV PANTESIKREDE EIENDELER
Aksjer GC Rieber Shipping ASA 724 890 724 890

Begrenset oppad til kredittramme trekkfasilitet 300 000 300 000

NOTE 21 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

2019 2018

DRIFTSINNTEKTER
Administrasjonstjenester til datterselskap 43 088 37 162

Viderefakturerte kostnader til dattersekskap 224 0

Sum driftsinntekter 43 311 37 162

LØNNSKOSTNADER
Sum personalkostnader 372 354

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Eiendomskostnader til datterselskap 429 360

Andre driftskostnader til datterselskap 407 280

Sum andre driftskostnader 836 640

INNTEKT PÅ INVESTERING I DATTERSELSKAP
Aksjeutbytte datterselskap 164 875 48 195

Konsernbidrag mottatt 64 481 38 536

Sum inntekt på investering i datterselskap 229 356 86 731

RENTEINNTEKTER
Renteinntekter mellomværende datterselskap 1 021 3 805

Renteinntekter                 konsernkonto datterselskap 5 115 4 225

Sum renteinntekter fra konsernselskap 6 135 8 029

NEDSKRIVING AV KONSERNINTERNE FINANSPOSTER
Sum nedskriving av konserninterne finansposter 24 981 31 124

RENTEKOSTNADER
Sum rentekostnader konsernkonto datterselskap 5 054 4 315

NOTE 22 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Korona-pandemien som har rammet verden etter årsskiftet, har 

vi bare begynt å se konsekvensene av. Hele verdensøkonomien 

blir påvirket, enkelte bransjer har fått inntektsgrunnlaget revet 

bort over natten og en rekke virksomheter står i fare for å gå 

konkurs. Oljeprisen og børsen har falt kraftig, og den første 

store direkte økonomiske konsekvensen for våre datterselskaper 

er en anslått verdinedgang på markedsbaserte investeringer 

på NOK 120 mill. i første kvartal 2020. 

Selv om våre datterselskaper ikke tilhører de bransjene 

som er hardest rammet så langt, må vi regne med at også 

etterspørselen etter deres varer og tjenester vil bli påvirket 

dersom krisen blir langvarig. Videre må vi være forberedt 

på sekundære virkninger etter hvert som kunder kan få 

betalingsproblemer og forsyningssituasjonen kan bli vanskelig. 

Å tallfeste de totale økonomiske konsekvensene på det 

nåværende tidspunkt er ikke mulig, men at vi vil se en kraftig 

negativ påvirkning på resultatene for 2020 er det liten tvil om. 

På denne bakgrunn gjøres aksjonærene spesielt oppmerksom 

på at regnskapet med tilhørende noter viser selskapets stilling 

pr 31.12.19, og at de økonomiske virkningene av økt usikkerhet 

og tilhørende verdifall som følge av pandemien således ikke 

er reflektert i årsregnskapet for 2019. Spesielt understrekes 

at verdivurderinger i balansen er gjort pr 31.12.19, da 

regnskapsloven ikke tillater avsetninger og nedskrivninger som 

har sin opprinnelse etter denne dato. Det er mer enn sannsynlig 

at verdiene i balansen pr. i dag er betraktelig lavere enn det 

som fremkommer pr 31.12.19.
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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.  

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 årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

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 
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Til generalforsamlingen i GC Rieber AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert GC Rieber AS' årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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 GC 
Rieber AS per 31. desember 2019 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 GC Rieber AS per 31. desember 2019 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. 
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registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Bergen, 2. april 2020  
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 
Hallvard Aarø  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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