Årsberetning regnskap 2014
Morgans Skip A/S
Org nr. 994 040 138

Morgans Skip A/S
har som forretningside å utvikle nærings og kulturtiltak med spesielt fokus på bygdene fra
Lille Grøsnes til Selnes. Selskapet skal utvikle forretningsideer med utgangspunkt i aktiviteter rundt kunstverket
Morgans Skip.
Forretningsadresse er Grøsnes, Gratangen Kommune. År 2014 er selskapets femte driftsår.
Omsetningen er redusert fra 420 161, i 2013 til 292 255 i 2014.. Driftsresultatet har gått ned fra kroner 48 173, i
2013 til kroner  7189 i 2014, mens selskapets egenkapital har minsket kroner 1081 410, i 2013 til kroner 1 068
014, i 2014. .
Fortsatt drift
Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Arbeidsmiljø
Selskapet har ingen ansatte pr. i dag. Styreleder har fungert som daglig leder, vederlagsfritt.
Likestilling
I styret sitter det 2 kvinner og 2 menn.
Ytre miljø
Styret kjenner ikke til noen forhold som skulle medføre at selskapet har forurenset det ytre miljø i vesentlig grad.
Selskapet søker til en hver tid å overholde de offentlige lover og pålegg som går ut på sikring og ivaretakelser av det
ytre miljø.
Forhold etter årskiftet 2015
Selskapet har i 2014 fortsatt sin positive utvikling. Styret jobber med å sikre et godt nok finansielt grunnlag og
egenkapital for å utvikle og drive Morgans Skip A/S. Det har likeledes vært fokusert på en stram drift og at
balanse/overskott skal oppnås. År 2014 hadde fokus på ferdigstilling av Captains Cabin, samt etablere samarbeidet
med Jamaica. En delegasjon reiste til Jamaica finansiert privat og av øremerket prosjektstøtte.
Captains Cabin ble åpnet under åpningen av Morgans Skip som “Imellaplass”. Antall arrangement økte betydelig
etter åpning av Captains Cabin.
Alt i alt er styret optimistisk i forhold til selskapets framtid.
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