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Konsernet Nordic Seafarms driver oppdrett av kveite og er totalintegrert i sin virksomhet fra stamfisk 
til produksjon og salg av matfisk. Morselskapet Nordic Seafarms AS har forretningskontor i Bergen og 
virksomhetsområdet er administrasjon av det heleide driftsselskapet Nordic Halibut AS , samt salg av 
matfisk av kveite som er produsert i Nordic Halibut AS . Virksomhetsområdene i Nordic Halibut AS er 
stamfiskhold/rognproduksjon , yngelproduksjon , produksjon av settefisk og matfisk. Produksjonen er 
organisert i ulike avdelinger i Midsund, Askøy, Eide, og på Averøy. 

Biomassen i konsernet bestod ved årsskiftet av ca. 1.300 tonn kveite på de ulike lokaliteter på land og 
sjø. All produksjon på land foregår innendørs . Selskapet har to sjølokaliteter med MTB (maksimal 
tillatt biomasse) på over 3.000 tonn totalt. Dette er i tråd med selskapets planer for videre vekst og 
oppbygging av biomasse i sjø. Det arbeides med etablering aven tredje sjølokalitet. 

Nordic Seafarms AS omsatte oppdrettskveite i 2014 tilsvarende ca. MNOK37 . I tillegg til det norske 
markedet er Storbritannia og Nord Amerika sentrale marked. Hovedfokuset, hva gjelder salg , er 
konsentrasjon på HoReCa segmentet. 
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Morselskapet Nordic Seafarms AS fikk et resultat for 2014 på NOK 9 658 989. Et resultat på nivå med 
2013 når man ser bort fra nedskrivninger på MNOK 77 i 2013. Egenkapitalen i morselskapet pr 
31 .12.14 er på NOK 273358 210 etter at det ble tilført MNOK 60 i ny egenkapital og ytet et 
konsernbidrag til datterselskapet Nordic Halibut AS med NOK 9 805 356 (etter skatt) . Det gir en 
egenkapitalprosent på 73, en endring fra 69% pr 31.12 .13. Konsernet fikk et negativt resultat for 2014 
på NOK 101 725 691 etter å ha endret sitt verdiestimat av biomassen med en negativ resultateffekt 
på MNOK 55,6 målt pr 01.01.14. Sett bort fra effekten av estimatendringen på biomassen 01 .01 .14 
ligger konsernresultatet før skatt på nivå med 2013. Skattekostnaden i konsernregnskapet preges av 
at konsernet har valgt å reversere balanseført utsatt skattefordel. Egenkapitalen i konsernet pr 
31.12.14 viser NOK 162 209 586 som representerer en egenkapitalprosent på 59, en endring fra 61 % 
pr 31.12.13. 

Konsernet besluttet å endre sin tilnærming til verdsettelsen av biomassen som en følge av øket 
driftsvolum med doblet produksjon av yngel/settefisk og forventninger om fallende 
produksjonskostnader. Balanseført utsatt skattefordel er reversert og føres ikke opp i balansen 
31 .12.14 for å fjerne usikkerhet rundt når konsernet kan nyttiggjøre seg denne fordelen . Over tid 
forventer datterselskapet og konsernet å gå med skattemessige overskudd og det vil igjen være 
aktuelt og innta den skattemessige fordelen ved utsatt skatt i balansen når det foreligger et 
dokumenterbart grunnlag for det. 

Etter styrets oppfatning er informasjon gitt her i årsberetn ingen og årsregnskap og noter for øvrig, av 
en slik karakter at det gir rettvisende oversikt over Nordic Seafarms AS og konsernets eiendeler, 
gjeld , finansielle stilling og resultat ved årsskiftet. 

Konsernets finansielle risiko er knyttet til markedspris på kveite i tillegg til valuta og renteutvikling . I 
tillegg til inntekter ved eksport, påvirker valuta indirekte f6rkostnaden . Konsernet vurderer behovet for 
valutasikring fortløpende. Konsernets lån er i norske kroner til flytende renter. Kredittrisikoen til 
selskapet anses begrenset i det alle fordringer er forsikret. 

http:31.12.13
http:31.12.14
http:01.01.14
http:31.12.13
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NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN 


Fortsatt drift 

Styret og daglig leder bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av 
årsregnskapet. Morselskapet og konsernet har hatt en tilfredsstillende utvikling som ble styrket 
gjennom tilførsel av ny egenkapital i 2014. Budsjett og prognoser tilsier at morselskapet og konsernet 
har tilstrekkelig likviditet, finansiering og egenkapital til å gjennomføre den planlagte utvikling 
fremover. Det forventes også at konsernet er i stand til å oppnå lønnsom drift i løpet av de nærmeste 
par årene. 

Øvrige forhold 

Konsernet innehar i alt 6 konsesjoner med utslippstillatelser for oppdrett av marine arter på land og 
sjø. Konsernet driver omfattende og kontinuerlig FoU virksomhet integrert i selskapets drift for å 
oppnå forbedring i produksjonsprosesser, kostnadseffektivisering samt redusert miljøpåvirkning. 
Konsernet opererer sin virksomhet innenfor sine utslippstillatelser, utover dette kjenner ikke styret til 
at selskaper i konsernet har utslipp med negative konsekvenser for det ytre miljø. 

I morselskapet var det 4 ansatte ved utløpet av regnskapsåret. Konsernet har i alt 25 fast ansatte, 
hvorav 4 kvinner. Konsernet sysselsetter i alt 28 årsverk. Konsernets arbeidsmiljø vurderes som godt 
og konsernet har en policy som ikke forulemper eller forskjellsbehandler personer på grunn av kjønn, 
religion eller etnisk tilhørighet. Det har ikke vært skader, ulykker eller sykefravær av betydning i 2014. 

Hendelser etter balansedagen 

Uvær i 2015 har medført tap av biomasse i et matfiskanlegg. Tapet antas begrenset til et beløp i 
størrelsesorden MNOK1 ,5 - 2,0. 

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.nordicseafarms.no. 

Bergen/Kristiansund 4. mars 2015 

~ ~V1Q.~
Ann-Tove Kongs s 
Styremedlem 

~clektør 
Frode Teigen 

Styreleder 
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Styremedlem 

http:www.nordicseafarms.no


Nordie Seafarms AS 
RESULTATREGNSKAP 

Morselskap Konsern 

2014 2013 Note 2014 2013 

36171 636 38305305 Salgs i nntekter 36725871 38431 485 
3800064 3829506 Andre driftsinntekter 3454952 182935 

39971700 42134811 Sum driftsinntekter 11 40180823 38614420 

O O Beholdningsendring egentilvirkede varer 48857982 1 297159 
28020720 28599219 Varekostnad 24815125 18788604 
4423196 4486854 Lønnskostnad 9, 12 16113434 15718129 

476000 478000 Avskrivninger 8453493 7408346 
O O Nedskrivninger O O 

5483215 5267448 Andre driftskostnader 12 13029526 11 606941 
38403131 38831 521 Sum driftskostnad 111269560 54819179 

1568569 3303290 Driftsresultat -71088737 -16204759 

16247705 16502694 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 13, 14 O O 
22384 22135 Andre renteinntekter 14 26139 22968 

303965 346773 Andre finansinntekter 14 307022 346773 
77000000 Nedskrivning av finansielle eiendeler 2 O O 

4816268 5192540 Andre rentekostnader 14 5140562 7230808 
78095 370286 Andre finanskostnad 14 129124 411 059 

13248260 -62387934 Ordinært resultat før skattekostnad -76025262 -23476885 

3589271 3944480 Skattekostnad på ordinært resultat 10 25700429 -5612778 

9658989 -66332414 Arsresultat -101 725691 -17864107 
Arsresultat til majoritetsinteressene -101 725691 -17 864 107 

9805356 
-146368 

9658988 

Overføringer 
Konsernbidrag 
Overført til annen egenkapital 

Sum 

Konsernregnskap 2014 



Nordie Seafarms AS 
BALANSE PR. 31.12. 

Morselskap Konsern 

2014 2013 EIENDELER Note 2014 2013 

O O Utsatt skattefordel 10 O 25700431 
O O Sum immaterielle eiendeler O 25700431 

20503700 20967800 Tomter, bygninger og produksjonsanlegg 70188300 67021000 
O O Båter 1627800 9790700 

21500 33400 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 42498400 33064300 
20525200 21001200 Sum varige driftsmidler 114314500 109876000 

9805356 O Investeringer i datterselskap 2 O O 
329 148678 268788366 Lån til foretak i samme konsern 5, 13 O O 
338954034 268788366 Sum finansielle anleggsmidler O O 

359479234 289789566 SUM ANLEGGSMIDLER 114314500 135576431 

O O Varer 3 140211586 188992294 

14751 801 3542979 Kundefordringer 4 15478385 3704437 
1 337703 164078 Andre fordringer 4 3608096 2984098 

16089504 3707057 Sum fordringer 19086481 6688535 

171900 139399 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 635571 557248 

16261404 3846456 SUM OMLØPSMIDLER 159933638 196238077 

375740638 293636022 SUM EIENDELER 274248138 331814508 

Konsernregnskap 2014 



Nordie Seafarms AS 
BALANSE PR. 31.12. 

Morselskap Konsern 

4 55482317 68178291 
8388236 5749072 

1 093986 943473 
13,14 O O 

4 1 515357 2194242 

66479896 77 065 078 

112038552 127879229 

375740638 293636022 SUM EG 274248138 331 814508 

-~ 
Ron ikdal 

Nestleder Styrets le/ 

\Y\"\ -c... Æ.~C-~ 
Ann-Tove Kongsn 


Styremedlem Styremedlem 


2014 2013 EGENKAPITAL OG GJELD 

106501 166 

-255000 
49956278 

107496777 
263699221 

46501 166 
-255000 

49956278 
107496777 
203699221 

Aksjekapital 
Beholdning egne aksjer 
Overkurs 
Annen innskutt egenkapital 
Sum innskutt egenkapital 

9658989 
O 

9658989 

O 
O 
O 

Annen egenkapital 
Udekket tap 

Note 2014 2013 

7,8 106501 166 
-255000 

35469068 
122220043 
263935277 

46501 166 
-255000 

35469068 
122220045 
203935279 

O 

-101 725691 
-101 725691 

O 
O 
O 

7 162209586 203935279 

10 O 
O 

O 
O 

4 
4 

27442175 
18116481 
45558656 

29822371 
20991 780 
50814151 

Konsernregnskap 2014 
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Til generalforsamlingen i Nordic Seafarms AS 

Revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Nordic Seafarms AS som består av selskapsregnskap, som viser et 
overskudd på kr 9 658 989, og konsernregnskap, som viser et underskudd på kr 101 725 691. 
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som 
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors sIgønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvis ende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk 
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering 
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet 
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon . 

. Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et retlvisende bilde av 
selskapet og konsernet Nordie Seafarms AS' finansielle stilling per 31. desember 2014 og av deres 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

PricewaterhouseCoopers AS, Sjømannsvegen 14, NO-6ooB Alesund 
T: 02316, org. no.: 9B7 009713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

http:www.pwc.no


Revisors beretning - 2014 - Nordie Seafarms AS, side 2 pwc 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 
og er 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 ener forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
infonnasjon" mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Ålesund, 4. mars 2015 
PricewaterhouseCoopers AS 

~~' i if:i~A~ 
Statsa\itorisert revisor 



Nordie Seafarms AS .. KONSERN Noter til regnskapet for 2014 

Regnskapsprinsipper 

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, 

Bruk av estimater 

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse 
av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike 
skjønnsmessige vurderinger, høy av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er 
vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. 

Aksjer i datterselskap 

Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse pa enhetens 
finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn av den stemmeberettigede kapitalen. 

inngår i konsernet 31.12.: 
Mor- og datte/"se,'sk,aDE~r 

Nordie Seafarm AS (mor) 

Nordie Halibut AS (datter) 

Eierandel 

100 % 

Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskap 
Kostmetoden brukes som prinsipp for i i selskapsregnskapet. Kostprisen økes nar 
midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger 
resultatføres i utgangspunktet som inntekt. som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet 
føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme 

som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når 
utbyttet er vedtatt. 

Konsolideringsprinsipper 

Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). 

kl"\r,"",rr'rE~arISkaDlet erstattes i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. 
reems,kaoet utarbeides som om konsernet var em økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste 

og mellomværende mellom i konsernet elimineres. 

Kjøpte datterselskaper 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. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den 
andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte 
eiendelenes forventede levetid. 

Salgsinntekter 
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har 
levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av 

Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til 
kunden. 

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

Klassifisering av balanseposter 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som Eiendeler som er tilknyttet 

klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige 
og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 

Konsernregnskap 2014 



Noter til sKalcet for 2014Nordie Seafarms AS .. KONSERN 

Varige driftsmidler 

driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. 
Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"), 
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring 
regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet. 

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. 

For leieavtaler som finansiering, er anskaffelseskost aktivert og avskrevet over forventet 
økonomisk levetid, Tilsvarende er ført opp som annen langsiktig gjeld og renter er belastet 
finanskostnader, 

Nedskrivning av anleggsmidler 
Ved indikasjon om at balanseført verdi av et er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for 
verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av som har kontantstrømmer. Hvis 
balanseført verdi er enn og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det 
nedskrivning til det av og gjenvinnbart beløp, 

nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke er til stede. 

Varelager 

Konsernets varebeholdning av yngel og fisk er vurdert til full tilvirkningskost. men nedvurdert til virkelig verdi 
dersom den er lavere, Virkelig verdi er estimert fratrukket nødvendige utgifter til og 
Beholdning av fisketor er vurdert til innkjøpspris. 

Fordringer 
Kundefordringer føres opp i balansen etter for til forventede Avsetning til 
grunnlag av individuell vurdering av og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige 

tt»",",Qntll,n<> økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil konkurs eller ..... <>nnr,mr,'" 

økonomisk restrukturering, og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer 
må nedskrives, 

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig 
verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger, Det foretas likevel ikke neddiskontering 
når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for 
kundefordringer. 

Utenlandsk valuta 
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnSkapsårets slutt Kursgevinster og kurstap 
knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som agio og disagio. 

Gjeld 

balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. 

Pensjoner 
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til 
forsikringsselskap.. Selskapet har både innskuddsplaner. 

Innskuddsplaner 
Ved betaler innskudd til et har ytterligere 

etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle 
forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller 
redusere framtidige innbetalinger. 

Konsernregnskap 2014 



Noter til for 2014Nordie Seafarms AS .. KONSERN 

Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt Utsatt 
skatt beregnes av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom og 

verdier, samt eventuelt underskudd til fremføring ved av 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 
er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel 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. 

Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av 
balanseført beløp investering i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis 

har virkning betalbar og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning utsatt 
Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i regnskapsføres til nominelt beløp. 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko 
kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra 
anskaffelsesdato. 

Konsernregnskap 2014 



Nordie Seafarms AS KONSERN Noter til regnskapet for 2014 

Note 1 Varige driftsmidler 

Produksjons-
Morselskapet Tomt anlegg Båter Driftsløsøre Sum 

Anskaffelseskost 01 .01. 1 532000 23204840 69500 24806340 

Tilgang O O O O O 
Avgang O O O O O 

Anskaffelseskost 31 .12. 1 532000 23204840 O 69500 24806340 


Akkumulerte avskrivninger 31.12. O 4233140 O 48000 4281 140 


Balanseført verdi 31.12. 1 532000 18971 700 O 21500 20525200 

Arets avskrivninger O 464100 O 11 900 476000 

Forventet økonomisk levetid 

Avskrivningsplan 

50 år 

Lineær 

5 år 

Lineær 

Konsernet 
Produksjons-

Tomt anlegg Båter Driftsløsøre Sum 

Anskaffelseskost 01.01 . 

Tilgang 

Avgang 

Anskaffelseskost 31 .12. 

Akkumulerte avskrivninger 31 .12. 

Balanseført verdi 31.12. 

1 742000 

O 

O 
1 742000 

O 
1 742000 

74096956 

5880192 

O 
79977148 

11 530848 
68446300 

3278611 

O 

O 

3278611 

1 698811 

1 579800 

58550267 

7011 801 

O 

65562068 

23015668 

42546400 

137667834 

12891 993 

O 

150559827 

36245327 

114314500 

Arets avskrivninger O 2712892 214600 5526001 8453493 

Forventet økonomisk levetid 50 år 5-25 år 5-14 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 

Leieavtaler som er inngått i 2009 - 2014 er behandlet som finansiell leasing og inngår i oppstillingen ovenfor 

med kr 34 771 500. Beregnet gjeld knyttet til disse driftsmidlene inngår i posten annen langsiktig gjeld med 

kr 18 116 481 . 

Note 2 Datterselskap 

Morselskapet 

Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden . 
Eier-' Egenkapital Resultat 

Forretnings stemme siste år siste år Balanseført 

Datterselskap kontor andel (100 %) (100 %) verdi 

Nordie Halibut AS Averøy 100 % -135286970 -115553382 9805356 

Balanseført verdi 31.12. -135 286 970 -115 553 382 9805356 

Nordie Seafarms AS yter et konsernbidrag til Nordie Halibut AS på kr 13 431 594 (kr. 9805356 etter skatt). 

Aksjene i Nordie Halibut AS ble nedskrevet med tilsammen kr 47 225000 i 2013 

Konsernregnskap 2014 
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Note 3 Fisk og for i beholdning 

Morselskapet Konsernet 
2014 2013 2014 2013 

o o Fiskefor 1 069568 992294 

O O Fisk, stamfisk, settefisk og matfisk 139142018 188000000 

o o Sum 140211 586 188992294 

Datterselskapet Nordie Halibut AS har endret sitt verdiestimat av biomassen i løpen av 2014. Beløpsmessig 

utgjør dette et beløp i størrelsesorden kr 55 600 000 per 01.01.14. Estimatendringen er ført over 

resultatregnskapet for 2014. Det er knyttet estimatusikkerhet til fastsettelse av biomasseverdi. 

Note 4 Fordringer og gjeld 

Morselskapet Konsernet 

Kundefordringer 

2014 2013 2014 2013 

14771 801 3562979 Kundefordringer til pålydende 15498385 3724437 

20000 20000 Avsetning til tap på kundefordringer 20000 20000 

14751 801 3542979 Kundefordringer i balansen 15478385 3704437 

Morselskapet 

2014 2013 

Andre fordringer 

Konsernet 

2014 2013 

1 133539 

O 

204164 
1 337703 

84448 

O 

79630 
164078 

Merverdiavgift til gode 

Prosjekt "Prospawn" 

Periodiserin~sposter 

Andre fordringer i balansen 

1 133539 

789337 

1 685220 
3608096 

1 349722 

789337 

845039 
2984098 

Morselskapet Konsernet 
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 

2014 2013 

20525200 21 001 200 Varige driftsmidler 114314500 109876000 

345238182 272331 345 Fordringer 19086481 6688535 

O O Fisk o~ for i beholdnin~ 140211 586 188992294 

365763382 293332545 Sum 273612567 305556829 

Eiendelene er i tillegg stillet som sikkerhet for 

55482317 68178291 Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 55482317 68178291 

27442175 16106944 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 27442175 29822371 

O O Øvrig langsiktig gjeld 18116481 20991 780 

82924492 84285235 Sum 101 040973 118992442 
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Noter til regnskapet for 2014 Nordie Seafarms AS KONSERN 

Morselskapet har stilt seg som garantist for datterselskapets gjeld, kredittavtaler og avtaler for øvrig. De pantstilte 


eiendelene i morselskapet står derfor som sikkerhet også overfor datterselskapets avtaler. 


Selskapet har per 31 .12.14 ubenyttet kreditt på kassekredittkonto med kr. 18 517 683. 


Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. 

Morselskapet 
Kundefordringer Andre fordringer 

2014 2013 2014 2013 

Foretak i samme konsern m.v. 358 923 678 298 563 366 

Tidligere nedskrevet verdi o O -29775000 -29775000 

Sum o O 329 148 678 268 788 366 

Det er ikke inngått særskilt avtale om tilbakebetaling på lån til datterselskapet. 

De regnes som langsiktige og de renteberegnes 

Note 6 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter 

Morselskapet 

2014 2013 Bundne bankinnskudd 

Konsernet 
2014 2013 

136202 133730 Skattetrekksmidler 591 099 598093 

Note 7 Egenkapital 

Morselskapet 
Annen 

innskutt Annen 

Arets endring i egenkapital Aksjekapital Overkurs egenkapital egenkapital Sum 

203699221Egenkapital 01 .01 . 46501 166 49956278 107241 777 O 

O O O 60 000 000Kaptialforhøyelse 60000000 
O O 9658989 9658989Arets resultat O 

Egenkapital 31.12. 106501 166 49956278 107241 777 9658989 273 358210 

Konsernet 
Annen 

innskutt Annen 

Arets endring i egenkapital Aksjekapital Overkurs egenkapital egenkapital Sum 

Egenkapital 01 .01. 46501 166 35214068 122220043 O 203935 277 

Kaptialforhøyelse 60000000 O O O 60000000 

Arets resultat O O O -101 725691 -101 725691 

Egenkapital 31.12. 106501166 35214068 122220043 -101 725691 162209586 
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Noter til regnskapet for 2014 Nordie Seafarms AS KONSERN 

Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 
Morselskapet Nordie Seafarm AS har forretningskontor i Strandgaten 223, 5004 Bergen, hvor en kan få utlevert 

konsernregnskap 

Aksjekapitalen på kr. 106501 166 består av 426 004 664 aksjer ei kr. 0,25. Alle aksjer har lik stemmerett. 

Oversikt over de 20 største aksjonærene 31.12. 

Antall Eierandel 

Kontrari AS 192765167 45,2 % 
Investinor AS 168570510 39,6 % 
Kontrazi AS 20000000 4,7 % 
Rolfs Holding AS 13 282590 3,1 % 
Caiano Fisk AS 7947960 1,9 % 
Frankplads, Jon Ola 268086 1 0,6 % 
Skareide AS 1 915001 0,4 % 
Odd Lunde AS 1 908577 0,4 % 
Helseth, Anne Birkedal 1 466428 0,3 % 
Tyrihans Invest AS 1 338969 0,3 % 
Gamma Finans AS 941 539 0,2 % 

Nimeco AS 782 141 0,2 % 
Salgsutvikling AS 671 192 0,2% 

Friberg, Hilde Marie Bjerknes 625002 0,1 % 

Tuveng, Grethe Birkedal 625002 0,1 % 

Topp, Grethe Lyberg 583 002 0,1 % 

Robertsen , Knut Erik 580000 0,1 % 

Midtbø, Inge 542 191 0,1 % 

Lyberg, Anne Marit 525 003 0,1 % 

Caka AS 500 000 0,1 % 

Sum 418251 135 98,2 % 

0vriHe ~eierandel < 1% ~ 7 753529 1,8 % 

Totalt antall aksjer 426004664 100,0 % 

Administrerende direktør, Inge Midtbø, eier direkte og indirekte 2 457 192 aksjer i selskapet og har direkte eller 


indirekte 1 235684 tegningsrettigheter for aksjer til kr. 3,00 pr. stk. 


Følgende styremedlemmer eier direkte og inndirekte følgende askjeposter og tegningsretter: 


Frode Teigen, 212 765 167 aksjer. 


For øvrig har Edvard Henden, ansatt i foretaket, 100000 tegningsretter til kr. 3,00 pr. stk., Sigurd Dale har 


100000 tegningsretter til kurs kr. 3,00 pr. stk . og Jon Ola Frankplads 300000 tegningsretter til kr 3,00 pr. stk. 


Det er ikke kjøpt eller solgt egne aksjer i løpet av året. 
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Verv Rolle 

Frode Teigen Styrets leder 
Jan Erik Sivertsen Nestleder 

Ann-Tove Kongsnes Styremedlem 
Ronny Vikdal Styremedlem 
Hans Kristian Mong Styremedlem 
Inge Midtbø Adm . Direktør 

Note 9 Pensjoner 

Selskapet og konsernet har pensjonsordninger som omfatter de ansatte i konsernet. Samtlige ansatte er med i 
en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon . Ledende ansatte har også en 
tilleggspensjonsordning . Selskapets og konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. 

Note 10 Skatt 

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel 

Morselskapet Konsernet 
2014 2013 2014 2013 

Midlertidige forskjeller 
15341 514 15559009 Anleggsm idler 30544172 30160100 

98123 19026 Omløpsmidler 139240 141 188019026 

O O Andre forskjeller 16655019 11 332020 
15439637 15578035 Netto midlertidige forskjeller 186 439 332 229511 146 

O O Underskudd til fremføring -354221 979 -324697920 

15439637 15578035 Grunnlag for utsatt skatt -167782647 -95186774 

4 168702 4 206069 Utsatt skatt -45 301 315 -25700431 

O O Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 45301 315 O 

4 168702 4 206069 Utsatt skatt i balansen O -25700431 

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i konsernregnskapet som følge av usikkert dokumenterbart grunnlag. 

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt 

Grunnlag for betalbar skatt 

13248259 -62387934 Resultat før skattekostnad -76025262 -23476885 

45337 77 031 723 Permanente forskjeller 73997 4632208 

13293 596 14643 789 Grunnlag for skattekostnad på årets resultat -75951265 -1 8844 677 

138398 220304 Endring i midlertidige forskjeller -5322999 -1 071 795 

-10263608 Underskudd til fremføring 
13431 994 4600485 Gr.lag for bet.bar skatt i res. regnskapet -81 274264 -19916472 
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-13431 994 -4600485 +/-.;- Mottatt/avgitt konsernbidrag 

Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar 

O O skatt i balansen) -81 274264 -19916472 

Morselskapet Konsernet 
2014 2013 2014 2013 

Fordeling av skattekostnaden 

Betalbar skatt (27 % av grunnlag 

3626638 1 242131 for betalbar skatt i resultatregnskapet) O O 
O O For mx:e, for lite avsatt i fjor O O 

3 626638 1242131 Sum betalbar skatt O O 
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel 

46005 skattesats O 

-37367 2656344 Endrin~ i utsatt skatt -25700431 5612778 

3589271 3944480 Skattekostnad -25700431 5612778 

Avstemming av årets skattekostnad 
13248259 -62387934 Re~nskapsmessi~ resultat før skattekostnad -76025262 -23476885 
3577 030 -16844742 Beregnet skatt 27% -20526821 -6573528 
3589271 3944480 Skattekostnad i resultatre~nskapet -25700431 5612778 

12241 20789222 Differanse -5173610 12186306 

12241 

12241 

21 568882 
2656344 

-3436004 
20789222 

Differansen består av følgende: 
27% av permanente forskjeller 
Endring utsatt skatUfordel ved endret skattesats 
Andre forskjeller 
Sum forklart differanse 

19979 
-25700431 
20506842 
-5173610 

1 297018 
5612778 
5276510 

12186306 

Betalbar skatt i balansen 
3626638 1242131 Betalbar skatt i skattekostnaden O O 

-3626638 -1 242131 Skattevirknin~ av konsernbidrag O O 
O O Betalbar skatt i balansen O O 

Note 11 Driftsinntekter 

Morselskapet Konsernet 

2014 2013 2014 2013 

36 171 636 38 305 305 Salgsinntekter 36 725 871 38431 485 

3 800 064 3 829 506 Andre driftsinntekter (spesifiseres hvis vensentig 3454952 182935 

39971 700 42134811 Sum 40 180 823 38 614 420 

2014 2013 Fordeling på virksomhetsområder 2014 2013 

36171 700 38305305 Salg av kveite 36725871 38305305 

1 400000 1 260000 Management fee O O 

2400000 2400000 Utleie lokaler O O 

O 169506 Andre inntekter 3454952 309115 

39971 700 42 134811 Sum 40180823 38614420 
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2014 2013 Geografisk fordeling 2014 2013 

20564707 18957270 Norge 20773831 18957270 

19406992 23177 541 Andre land 19406992 19657150 

39971 699 42134811 Sum 40180823 38614420 

Note 12 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. 

Morselskapet 

2014 2013 

3045191 

546262 

265031 

566712 

4423196 

2999627 

550155 

205440 

731 632 

4486854 

4 4 

Ytelser til ledende personer 

Lønn 

Pensjonsutgifter 

Annen godtgjørelse 

Lønnskostnader 

Lønninger 

Arbeidsg iveravgift 

Pensjonskostnader 

Andre ytelser 

Sum 

Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 

Konsernet 

2014 2013 

12773034 

1 968531 

427291 

944578 

16113434 

12330245 

2019363 

406564 

961 957 

15718129 

28 25 

Daglig leder Styret 

1 198532 

O 

54794 

650000 

O 

O 

Det er kun styre og ledelse i morselskapet som besitter eierposter og tegningsretter, og det vises til note 8 som 

beskriver forholdet. Det eksisterer avtalt etterlønnsordning for administrerende direktør tilsvarende tre årslønner 

i tilfelle oppsigelse fra selskapets side. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern 

Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 125000 240000 

Bistand kapitalutvidelse 19000 19000 

Bistand fusjoner av datterselskaper O 163000 

Sum 144 000 422000 
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Note 13 Transaksjoner med nærstående parter 

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 12. 

Konsernets transaksjoner med nærstående parter: 

Langsiktig fordring til foretak i samme konsern 
Fordring Nordie Halibut AS 

Konsernbidrag til Nordie Halibut 

Awgitt konsernbidrag til Nordie Halibut 

Finansinntekter 

Renteinntekter langsiktig fordring til foretak i samme konsern 

Salg av tjenester 

Utleie av anlegg 

Administrasjons honorar 

Kjøp av varer og tjenester 

Kjøp av kveite fra foretak i samme konsern 

Note 14 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader 

Morselskapet 


2014 2013 Finansinntekter 


16247705 16502694 Renteinntekt fra andre konsernselskaper 


326 349 368 908 Andre finansinntekter 


Noter til regnskapet for 2014 

Morselskap 

315716684 


315716684 


13431 994 


13431 994 


16247705 


16247705 


2400000 


1 400000 


3800000 


28002600 


28002600 


Konsernet 


2014 2013 


o o 
333161 369741 


16574054 16871 602 Sum finansinntekter 333161 369741 


Morselskapet Konsernet 


2014 2013 Finanskostnader 2014 2013 


O O Rentekostnad til andre konsernselskaper O O 


4894364 5562826 Andre finanskostnader 5269686 7641867 


4894364 5562826 Sum finanskostnader 5269686 7641 867 
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Nordie Seafarms AS 
Kontantstrømsoppstilling 

Morselskap Konsern 

2014 2013 2014 2013 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

13248260 -66332414 Resultat før skattekostnad -76025262 -17864107 
476000 478000 Avskrivninger 1 8453493 7408346 

77 000 000 Nedskrivning anleggsmidler 2 
48780708 -5371 188 

3 -11773948 
2639164 

-11 208821 5266880 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -12891 993 -7614451 

-60360312 Utbetalinger konsern (korts.llangs.; 5 
-13431995 -35521 592 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 2 
-73792307 -35521592 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -12891 993 -7614451 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
10862820 -11 329555 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 5 -5255495 -1505661 

-12695974 Netto utbetaling kassekreditt 4 -12695974 
60000000 30000000 Innbetalinger av 

av 
7 60000000 30000000 

42048531 28494339 

Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
kontantekvivalenter 

32501 -401401 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved 

78323 -559839 

171900 139399 
av 

ved periodens slutt 
og 

635571 557248 
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