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Viktige hendelser i 2020

Q1 Q2

Q3 Q4

Selskapet starter å markeds-
føre Nordic Halibut som «safe 
to eat» med godkjenning fra 
Mattilsynet i Januar.

Før utbruddet av covid-19 er 
salget i USA som budsjettert 
i årets to første måneder.

Nordic Halibut feirer 25 års-
jubileum på sosiale medier!

Covid-19 pandemien gir utfor-
dringer men fører også til ny-
tenking. Lansering av Nordic
Halibut porsjoner (fersk og 
frossen).

Askøy har ny produksjonsrekord
med 418.000 fisk i vårrunden.

Flere utbedringer og forbedringer 
på Averøy med blant annet 
ombygging av rørsystem og 
forbedringer  mht. vannkvalitet.

Midsund har virusfri eggproduk-
sjon og den  beste vårsesongen
de  siste fem årene!

Lanserer ny hjemmeside for 
Nordic Halibut. Siden er ut-
viklet internt og formålet er å 
skape en dynamisk kanal for 
markedsføring og generell pro-
filering i samspill med sosiale
medier.

Salget tar seg litt opp da våre 
kunder vrir noe av salget over 
til retailsegmentet.

Askøy ansetter ny biolog for å 
styrke det videre biologiske ar-
beidet.

På Averøy fortsetter arbeidet 
med å forbedre vannkvaliteten.

Nyansettelser på Eide og re-
design av Ø11 og Ø12 i forhold 
til strøm og foring.

Askøy tar i bruk nytt verksted 
og setter ny produksjonsrekord.

Eide installerer nytt kamera-
system i Ørjavika. Systemet 
blir satt i drift i løpet av første 
kvartal 2021 og gir bedre kon-
troll på foring.

Midsund ansetter ny biolog og 
avdelingsleder. Økt kontroll på 

produksjon etter endrede ru-
tiner.

Salget i USA tar seg opp etter 
villfisksesongen opphører medio
september. Prisene er noe 
lavere enn historisk oppnådde
nivåer og flyfraktprisene er 
over normalen. Allikevel ender 
året bedre enn selskapet forutså
i første kvartal!
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Styrets beretning

Selskapet har forretningskontor 
på Averøy med avdelinger på 
Midsund, Askøy, Eide og Bergen. 

All produksjon på land foregår 
innendørs. Selskapet har to sjø-
lokaliteter og det arbeides med 
etablering av en tredje lokalitet. 

I tillegg til det norske markedet 
er Storbritannia og Nord Amer-
ika sentrale markeder. Salget 
er i hovedsak konsentrert mot 
hotell, restaurant og catering 
(«HoReCa») segmentet. 

Virksomheten 

Nordic Halibut driver oppdrett av kveite 
og er totalintegrert i sin virksomhet fra stamfisk 
til produksjon og salg av matfisk.

Bergen

Askøy

Midsund
Eide

Averøy (HQ)
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Covid-19 pandemien har medført at 
estimatene generelt er mer usikre enn 
tidligere år. Det skyldes i hovedsak at sel-
skapets salg er konsentrert mot HoReCa
segmentet. Risikoen knyttet til selskap-
ets tilgang til- og utviklingen av bio-
masse vurderes derimot uendret eller 
lavere enn tidligere. Selskapet har også 
tilfredsstillende tilgang til arbeidskraft 
og andre innsatsfaktorer.

Selskapets salgsinntekter var i 2020 på 
34,67 NOKm mot 54,13 NOKm i 2019. 
Salgsnedgangen på 36% år over år er i 
hovedsak relatert til HoReCa segmentet 
som i stor grad har vært stengt i 2020. 
Gjennom 2020 har effekten av utbruddet 
vært merkbar først og fremst i form av 
at etterspørselen etter selskapets produkt 
har vært vesentlig lavere enn normalt. 

Nordic Halibut solgte i 2020 totalt 301.107 
kg (HOG) kveite med en gjennomsnittlig 
slaktevekt på 6,1 kg. Styret har en for-
ventning om at markedet vil normaliseres 
i løpet av andre halvår 2021 både når det 
gjelder etterspørsel og prisnivå, men det 
er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til 
denne forventningen. For å ivareta egen 
drift og begrense spredning av viruset 
følger selskapet helsemyndighetenes til 
enhver tid gjeldende råd. 

På tross av pandemien er derimot ut-
viklingen i selskapets biomasse tilfreds-
stillende. I løpet av 2020 produserte sel-
skapet 871.277 yngel, og satte 300.517 
fisk i sjø – historisk det beste produksjons-
året så langt. Kveite har som oppdretts-
fisk ikke biologiske eller driftsmessige 
utfordringer med å ligge lengre i sjø enn 

Redegjørelse for årsregnskapet og foretakets utsikter 

Utarbeidelse av regnskapet i samsvar med regnskapsloven 
krever bruk av estimater. Det vesentligste estimatet i regnskapet 
er knyttet til selskapets biomasse.
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den estimerte produksjonstiden 
på tre år. Noe forenklet kan en 
derfor si at den globale pande-
mien gjør at selskapet utsetter 
slakt og heller bygger biomasse i 
perioden hvor HoReCa markedet 
er stengt. Ved utgangen av 2020 
hadde selskapet 1.211 tonn 
stående biomasse i sjø.

Selskapets modeller for kalkuler-
ing og verdivurdering er under 
kontinuerlig utvikling. I løpet av 

2020 ble Fishtalk Controller im-
plementert og det planlegges å 
implementere Fishtalk Planning 
og Finance modulene i løpet av 
2021. Det vil gjøre det mulig for 
selskapet å følge kostnadene ba-
sert på generasjoner framover.

Driftsresultatet for 2020 ble 
-17,50 NOKm, opp 6,6 NOKm 
fra -24,16 NOKm i 2019. Mye av 
endringen er knyttet til en posi-
tiv utvikling i biomasse, tilvekst, 

kostnadsbildet og bedre verktøy 
for datafangst og vurdering av 
biomassen.  

Totalkapitalen økte fra 285,66 
NOKm til 357,11 NOKm fra 2019 
til 2020. Investeringer i varige 
driftsmidler var på 8,6 NOKm, 
mens selskapets avskrivninger 
var på 12,6 NOKm. Invester-
ingsnivået var lavere enn året før 
og skyldes likviditetssituasjonen
på starten av året. Total rente-

bærende gjeld er økt med 
11,3 NOKm fra 2019 og selska-
pets egenkapitalprosent er 56% 
mot 51% i 2019 som følge av 
kapitalforhøyelser i 2020. 

Selskapets kontantstrøm ble i 
2020 positiv med 47,4 NOKm 
etter innbetaling av ny egen-
kapital og opptak av nye lån. 
Kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter var på -28,7 NOKm. 
Forskjellen mot driftsresultatet 
skyldes primært avskrivninger 
og endringer i arbeidskapital. 
Selskapet har ved utgangen av 
2020 en ubenyttet kassekreditt 
ramme på 6,45 NOKm.

Pandemien gir en høyere usikker-
het enn normalt knyttet til frem-
tidige forhold. Ledelsens forvent-
ninger og prognoser tilsier imid-
lertid at selskapet på sikt vil gi 
positive resultat og kontant-
strøm. De viktigste forutsetnin-
gene for dette er at pandemien 
etterhvert får begrenset negativ 
påvirkning og en fortsatt positiv 
utvikling i selskapets biomasse 
der selskapet har opplevd en god 
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utvikling i flere kjerneparame-
tere i 2020.

Forsknings- og 
utviklingsaktiviteter 
Selskapet har i 2020 hatt flere 
forsknings- og utviklingsaktivi-
teter der hovedfokus har vært å 
forbedre produksjon av kveite, 
herunder å sikre en ytterligere 
bærekraftig produksjon. 

Sentralt for selskapet har vært 
å ytterligere forbedre prosessen 
for selektering av stamfisk med 
kjent opphav og egenskaper.  
Prosessen søkes verifisert gjen-
nom forskning på rognkvalitet og 
melkekvalitet, samt ved fokus på 
ernæring i stamfiskprosessen.  

Det er videre en ide at bedre 
strykeprotokoll og bedre fiske-
velferd oppnådd ved kontrollert 
selektering og færre fisk i stam-
fiskbestanden, kan gi en drama-
tisk effektivisering i hele yngel-
produksjonen, og at dette også 
er viktig strategi for å redusere 
forekomst av virus i rognpro-
duksjonen.

Finansiell risiko 
Selskapets finansielle risiko er 
knyttet til markedspris på kveite, 
samt valuta- og renteutvikling. I 
tillegg til inntekter ved eksport, 
påvirker valuta indirekte kost-
naden til fiskefôr. Selskapet vur-
derer behovet for valutasikring 
fortløpende, og har i 2020 posi-
sjoner med solgte USD på termin
med forfall jan/feb 2021 og 
2022. Urealisert disagio knyttet til
dette er vist i note 12. Selskapets
lån er i norske kroner til flytende 
renter. Størrelsen på selskapets 
lån tilsier at renteendringer vil ha
vesentlig betydning for selskapet.
Kredittrisikoen til selskapet anses
begrenset basert på selskapets
kredittforsikring og rutiner rundt
etablering og oppfølging av 
kunder. Likviditetsrisiko vurderes
som begrenset basert på de 
avtaler som er inngått med sel-
skapets bankforbindelser og 
planlagt ny egenkapital.

Fortsatt drift 
Selskapet fikk likviditetsmessige
utfordringer i 2020. Dette skjedde
i stor grad som en følge av pan-

demien. Selskapets kapitalbehov
ble dekket av en kassakreditt 
under Statens garantiordning 
etter Covid-19, lån og tilskudd 
fra Innovasjon Norge, en kapital-
forhøyelse i november på 66 
NOKm og et konvertibelt lån 
på 11,5 NOKm fra selskapets 
største aksjonær, Kontrari. Sist-
nevnte lån ble 19. november 
2020 konvertert til egenkapital.  
Selskapets bankforbindelser har 
i tillegg gitt selskapet avdrags-
utsettelser på alle lån ut 2021, 
samt waivet alle finansielle cove-
nants for samme periode.

Etter balansedato har selskapet 
gjennomført en emisjon på 115 
NOKm og planlegger å søke om 
notering på Euronext Growth. 
Etter emisjonen er det styrets 
vurdering at selskapets egen-
kapital og likviditet er forsvarlig 
og tilfredsstillende i den neste 12 
måneders perioden. Som følge 
av ny egenkapital og innhentet 
avdragsutsettelse og waiver på 
lån ut 2021 er årsregnskapet av-
lagt under forutsetning om fort-
satt drift.

For å nå selskapets målsetning 
om å oppnå et slaktevolum på 
4500 tonn i 2026 og 9000 tonn 
i 2030 vil det være et behov for 
ytterligere egenkapitalfinansier-
ing i løpet av av 2022. 

Arbeidsmiljø, likestilling 
og ikke-diskriminering 
Selskapet har i alt 35 fast 
ansatte, hvorav 4 kvinner og 
sysselsetter 35 årsverk. Det har 
ikke vært skader eller ulykker av 
betydning i 2020. Sykefraværet 
var i 2020 4,0%. 

Selskapets ledelse består av 
4 menn og en kvinne. Styret 
består utelukkende av menn.

Selskapets arbeidsmiljø vur-
deres som godt. Selskapet har 
en policy om ikke å forulemper 
eller forskjellsbehandler per-
soner, eller ved ansettelse, på 
grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hud-
farge, språk, religion eller 
livssyn.
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Virksomheten innebærer aktiviteter som virker belastende 
på det ytre miljø. Selskapet driver imidlertid kontinuerlig og 
omfattende utvikling og forbedringer av virksomheten for
å oppnå redusert miljøpåvirkning parallelt med bedre produk-
sjonsprosesser og kostnadseffektivisering. Selskapet ope-
rerer sin virksomhet innenfor sine utslippstillatelser.

Jan Erik Sivertsen
Styreleder

Tore Hopen
Styremedlem

Knut Nesse
Styremedlem

Odd Strøm
Styremedlem

Kristian Falnes
Styremedlem

Øyvind Schanke
Styremedlem

Vegard Gjerde
Styremedlem

Edvard Henden 
CEO

09.04.2021
Styret i Nordic Halibut AS

Ytre miljø  

Selskapet innehar i alt 11 konsesjoner med 
utslippstillatelser for oppdrett av marine arter 
på land og sjø. 

Dokumentet er signert digitalt, med AdminControl 
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Resultatregnskap

 
 Note 2020 2019
Driftsinntekter og driftskostnader    
Salgsinntekt 9 34 669 402 54 133 981
Annen driftsinntekt  182 197 282 014
Sum driftsinntekter  34 851 599 54 415 995 
    
Varekostnad  34 309 709 35 361 517
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer  −29 474 709 −1 392 289
Lønnskostnad 4, 10 23 559 733 18 502 313
Avskrivning av driftsmidler 1 12 600 945 12 052 903
Andre driftskostnader 4, 10 11 360 985 14 052 333
Sum driftskostnader  52 356 663 78 576 777
    
Driftsresultat  −17 505 064 −24 160 782
    
Finansinntekter og finanskostnader    
Finansinntekter 11, 12 2 693 763 283 933
Finanskostnader 11, 12 6 450 996 6 873 827
Resultat av finansposter  −3 757 233 −6 589 894
    
Resultat før skattekostnad  −21 262 297 −30 750 676
Skattekostnad 8 0 0

Årsresultat  −21 262 297 −30 750 676
    
Overføringer    
Overført fra annen egenkapital  21 262 297 30 750 676
Sum overføringer 6 −21 262 297 −30 750 676
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Balanse

 Note 2020 2019
EIENDELER 
Anleggsmidler    

Immaterielle eiendeler    
Konsesjoner, patenter o.l. 1 21 888 43 776
Sum immaterielle eiendeler  21 888 43 776

Varige driftsmidler    
Tomter, bygninger og produksjonsanlegg  71 702 224 69 711 409
Båter  12 166 980 13 154 615
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  35 810 702 40 757 374
Sum varige driftsmidler 1, 3, 4 119 679 906 123 623 398

Finansielle anleggsmidler   
Derivater 12 1 106 208 0
Sum finansielle anleggsmidler  1 106 208 0
Sum anleggsmidler  120 808 002 123 667 174

Omløpsmidler    
Lager av varer og annen beholdning 2 170 393 739 140 564 931

Fordringer    
Kundefordringer 3 6 410 015 9 748 659
Andre kortsiktige fordringer 3, 4, 12 6 397 215 6 025 373
Sum fordringer  12 807 230 15 774 032
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 53 106 074 5 659 555
Sum omløpsmidler  236 307 043 161 998 518

Sum eiendeler  357 115 045 285 665 692
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 Note 2020 2019
EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 7 89 381 400 55 700 250
Overkurs  40 613 686 0
Annen innskutt egenkapital  69 557 703 90 820 000
Sum innskutt egenkapital  199 552 789 146 520 250
Sum egenkapital 6 199 552 789 146 520 250

Gjeld   

Langsiktig gjeld   
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 91 402 228 91 402 228
Øvrig langsiktig gjeld 3, 4 15 440 679 16 177 056
Sum langsiktig gjeld  106 842 907 107 579 284

Kortsiktig gjeld   
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 22 199 016 10 124 600
Leverandørgjeld  23 665 759 15 388 441
Skyldig offentlige avgifter  1 287 185 1 092 926
Annen kortsiktig gjeld 12 3 567 389 4 960 190
Sum kortsiktig gjeld  50 719 349 31 566 158
Sum gjeld  157 562 256 139 145 442

Sum egenkapital og gjeld  357 115 045 285 665 692

Jan Erik Sivertsen
Styreleder

Tore Hopen
Styremedlem

Knut Nesse
Styremedlem

Odd Strøm
Styremedlem

Kristian Falnes
Styremedlem

Øyvind Schanke
Styremedlem

Vegard Gjerde
Styremedlem

Edvard Henden 
CEO

09.04.2021
Styret i Nordic Halibut AS

Dokumentet er signert digitalt, med AdminControl 
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Kontantstrømoppstilling
 2020 2019
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   
Resultat før skattekostnad −21 262 297 −30 750 675
Periodens betalte skatt 0 0
Tap/gevinst ved salg av eiendeler 0 0
Avskrivninger 12 600 945 12 052 903
Nedskrivning / reversering fordringer 0 0
Endring varelager −29 828 808 −1 372 695
Endring i kundefordringer 3 338 644 2 166 359
Endring i vareleverandørgjeld 8 277 318 1 669 271
Endring i andre tidsavgrensningsposter −1 841 589 −337 442

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter −28 715 787 −16 572 279

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler −6 466 169 −13 866 947
Utbetaling på lånefordring konsern 0 0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter −6 466 169 −13 866 947

Kontstrøm fra finansieringsaktiviteter   
Innbetaling ved opptak av nytt langsiktig lån 11 500 000 10 300 951
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig lån −3 740 777 −6 916 131
Netto endring kassekreditt 12 074 416 1 538 418
Innbetaling av egenkapital 62 794 836 30 000 017
Innbetaling ved opptak av nytt langsiktig lån 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 82 628 475 34 923 255

Netto kontantstrøm for perioden 47 446 519 4 484 029

Kontanter og kontantekvivalenter   
Periodens start 5 659 555 1 175 526
Periodens slutt 53 106 074 5 659 555
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Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har 
man brukt estimater og forutsetninger 
som har påvirket resultatregnskapet 
og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, 
samt usikre eiendeler og forpliktelser
på balansedagen i henhold til god 
regnskapsskikk. Områder som i stor 
grad inneholder slike skjønnsmessige 
vurderinger, høy grad av kompleksitet, 
eller områder hvor forutsetninger og 
estimater er vesentlige for årsregn-
skapet, er beskrevet i notene.

Inntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenest-
er vurderes til virkelig verdi av veder-
laget, netto etter fradrag for merver-
diavgift, returer, rabatter og andre 
avslag. Salg av varer resultatføres når 
selskapet har levert sine produkter til 
kunden og det ikke er uoppfylte for-

pliktelser som kan påvirke kundens 
aksept av leveringen. Levering er ikke 
foretatt før produktene er sendt til 
avtalt sted og risiko for tap og ukurans 
er overført til kunden.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet 
omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt beregnes på grunnlag av de 
midlertidige forskjeller som eksisterer
mellom regnskapsmessige og skatte-
messige verdier, samt eventuelt lign-
ingsmessig underskudd til fremføring 
ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer 
eller kan reversere i samme periode er 
utlignet. Oppføring av utsatt skatte-
fordel på netto skattereduserende for-

Noter. 
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk.
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skjeller som ikke er utlignet og un-
derskudd til fremføring, begrunnes 
med antatt fremtidig inntjening. Utsatt
skatt og skattefordel som kan bal-
anseføres oppføres netto i balansen 
til nominelt beløp.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller 
bruk klassifiseres som anleggsmidler.
Eiendeler som er tilknyttet varekrets-
løpet klassifiseres som omløpsmidler. 
Fordringer for øvrig klassifiseres som 
omløpsmidler hvis de skal tilbake-
betales innen ett år. For gjeld legges 
analoge kriterier til grunn. Første års 
avdrag på langsiktige fordringer og 
langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig 
gjeld.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives lineært til restverdi over
driftsmidlenes forventede utnyttbare 
levetid. Ved endring i avskrivnings-
plan fordeles virkningen over gjen-
værende avskrivningstid ("knekk-
punktmetoden"). Vedlikehold av drifts-

midler kostnadsføres løpende under
driftskostnader. Påkostninger og 
forbedringer tillegges driftsmidlets 
kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Skillet mellom vedlike-
hold og påkostning/forbedring regnes 
i forhold til driftsmidlets stand på an-
skaffelsestidspunktet.

Leide (leasede) driftsmidler balanse-
føres som driftsmidler hvis leiekon-
trakten anses som finansiell. For 
leieavtaler som representerer finansi-
ering, er beregnet anskaffelseskost 
aktivert og avskrevet over forventet
økonomisk levetid. Tilsvarende er 
forpliktelsen ført opp som annen 
langsiktig gjeld og renter er  belastet 
finanskostnader.

Operasjonell leasing kostnadsføres 
som driftskostnad basert på fakturert 
leasingleie.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon om at balanseført verdi
av et anleggsmiddel er høyere enn 
virkelig verdi, foretas det test for verdi-
fall. Testen foretas for det laveste 
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nivå av anleggsmidler som har 
selvstendige kontantstrømmer. 

Hvis balanseført verdi er høyere 
enn både salgsverdi og gjenvinn-
bart beløp (nåverdi ved fortsatt 
bruk/eie), foretas det nedskrivning 
til det høyeste av salgsverdi og 
gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger reverseres
hvis forutsetningene for nedskriv-
ningen ikke lenger er til stede.

Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i 
den grad man kan identifisere en 
fremtidig økonomisk fordel kny-
ttet til utvikling av en identifiser-
bar immaterielle eiendel og hvor 
anskaffelseskostnaden kan måles 
pålitelig. I motsatt fall kostnads-
føres slike utgifter løpende. Bal-
anseført utvikling avskrives lineært 
over økonomisk levetid. 

Utgifter til forskning kostnadsføres 
i tråd med NRS (F) Immaterielle 
eiendeler.

Varer
Selskapets varebeholdning er 
vurdert til det laveste av anskaffel-
seskost og virkelig verdi.

Stamfisk er vurdert til anskaffelses-
kost oppad begrenset til estimert
salgsverdi som har ligget fast over 
flere år. Det foreligger ikke et vel-
fungerende marked for denne 
typen biologiske eiendeler. Stam-
fisken er estimert ut fra nåverdien 
av fremtidig rognproduksjon. 

Rogn fra stamfisk, og yngel som 
ikke er leveringsklar fra klekkeriet,
er av forsiktighetshensyn ned-
skrevet til null på grunn av stor bio-
logisk usikkerhet på dette stadiet.
Yngel som er overført fra klekkeriet
og matfisk opp til 1 kilo er vurdert 
til anskaffelseskost som består av 
direkte og indirekte produksjons-
kostnader. Det beregnes en livpris 
og legges til kostnader pr gram 
tilvekst. Denne verdien vurderes 
også å være en tilnærming til en 
virkelig verdi for yngel og fisk i tidlig
fase. 
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Anskaffelseskost for matfisk i sjø 
beregnes som en enhetspris for
utsatt fisk (livpris) med tillegg for 
kostnader pr kilo tilvekst. Virkelig
verdi er beregnet med utgangs-
punkt i estimert inntekt når fisken
forventes å være slaktemoden 
redusert med salgskostnader og 
gjenværende tilvirkningskost 
frem til den er slaktemoden.
Verdien er neddiskontert. Slakte-
moden fisk er fisk som har en 
estimert vekt tilsvarende det 
selskapet legger til grunn i sine 
planer. Estimert slaktemoden bio-
masse beregnes basert på antall 
individ i biomassen på balansed-
agen redusert med antall individ 
som forventes å gå tapt før den 
oppnår slaktemoden vekt multi-
plisert med slaktemoden vekt pr
individ. Kostnader for individer 
som forventes å gå tapt er hen-
syntatt i beregningen av kost-
nader for fisk som forventes å 
bli slaktemoden (gjenværende 
tilvirkningskost). Som følge av 
at anskaffelseskost overstiger 

virkelig verdi er all matfisk ned-
skrevet til virkelig verdi.

Selskapets modeller for kalkuler-
ing og verdivurdering er under 
kontinuerlig utvikling.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i bal-
ansen etter fradrag for avsetning 
til forventede tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av indi-
viduell vurdering av fordringene 
og en tilleggsavsetning som skal 
dekke øvrige påregnelige tap. 
Vesentlige økonomiske problemer 
hos kunden, sannsynligheten for 
at kunden vil gå konkurs eller 
gjennomgå økonomisk restruk-
turering, og utsettelser og man-
gler ved betalinger anses som in-
dikatorer på at kundefordringer 
må nedskrives. 

Andre fordringer, både omløps-
fordringer og anleggsfordringer, 
føres opp til det laveste av 
pålydende og virkelig verdi. Vir-

kelig verdi er nåverdien av for-
ventede framtidige innbetalinger. 
Det foretas likevel ikke ned-
diskontering når effekten av 
neddiskontering er uvesentlig 
for regnskapet. Avsetning til tap 
vurderes på samme måte som 
for kundefordringer.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta
omregnes til kursen på transaks-
jonstidspunktet. Pengeposter i 
utenlandsk valuta omregnes til 
norske kroner ved å benytte bal-
ansedagens kurs. Ikke-penge-
poster som måles til historisk 
kurs uttrykt i utenlandsk valuta,
omregnes til norske kroner 
ved å benytte valutakursen på 
transaksjonstidspunktet. Ikke-
pengeposter som måles til virkelig
verdi uttrykt i utenlandsk valuta, 
omregnes til valutakursen fast-
satt på måletidspunktet. Valuta-
kursendringer  resultatføres løp-
ende i regnskapsperioden under 
andre finansposter.

Pensjoner
Selskapet har pensjonsordning 
som tilfredsstiller krav om obliga-
torisk tjenestepensjon. Pensjon-
sordningen er finansiert gjennom 
innbetalinger til forsikringssel-
skap. Ved innskuddsplaner 
betaler selskapet innskudd til et 
forsikringsselskap. Selskapet har 
ingen ytterligere betalingsforp-
liktelse etter at innskuddene er 
betalt. Innskuddene regnskaps-
føres som lønnskostnad. Event-
uelle forskuddsbetalte innskudd 
balanseføres som eiendel (pen-
sjonsmidler) i den grad innskud-
det kan refunderes eller redu-
sere framtidige innbetalinger.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen ut-
arbeides etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kont-
antekvivalenter omfatter kont-
anter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige likvide plasseringer.
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Noter til regnskapet for 2020

 Tomt Patenter Produksjons- Båter Driftsløsøre Sum
  ol. anlegg
Anskaffelseskost 01.01. 1 742 000 109 440 95 872 386 20 160 630 96 401 544 214 286 000
Tilgang  50 000 0 5 803 698 98 067 2 683 801 8 635 566
Avgang 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 1 792 000 109 440 101 676 084 20 258 697 99 085 345 222 921 566
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 0 87 552 31 765 861 8 091 717 63 274 642 103 219 772

Balanseført verdi 31.12. 1 792 000 21 888 69 910 223 12 166 980 35 810 703 119 701 794

Årets avskrivninger 0 21 888 3 862 793 987 636 7 728 628 12 600 945
      
Forventet økonomisk levetid  5 år 10- 50 år 5-25 år 5-20 år 
Avskrivningsplan  Lineær Lineær Lineær Lineær 
      
Leasede driftsmidler inngår i oppstillingen ovenfor      

     2020 2019
Bokført verdi leasede driftsmidler     29 667 043 32 917 226
Bokført verdi leasinggjeld     12 875 679 14 467 056
      
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler      
Driftsmiddel     Leieperiode Årlig leie

Bygninger     1-5 år 514 981
Maskiner     1-5 år 155 245

Note 1. Anleggsmidler
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Note 2. Varer

Fôr     2020 2019

Fiskefòr vurdert til anskaffelseskost     1 786 526 1 432 427
      
Biomasse      
Stamfisk vurdert til nedskrevet verdi     23 000 000 23 000 000
Yngel og matfisk på opptil 1 kg vurdert til anskaffelseskost     40 760 595 27 001 396
Matfisk fra og med vekst på 1 kg vurdert til estimert virkelig verdi     104 846 618 89 131 108

Sum biomasse     168 607 213 139 132 504
      
Sum varelager     2020 2019

Sum     170 393 739 140 564 931

Nordic Halibut solgte i 2020 totalt 301.107 kg 
(HOG) kveite med en gjennomsnittlig slaktevekt 
på 6,1 kg. I løpet av 2020 produserte selskapet 
871.277 yngel, og satte 300.517 fisk i sjø. 

Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 1.211 
tonn stående biomasse i sjø. I verdsettelse av bio-
masse per 31.12.20 er det lagt til grunn en gjen-
nomsnittlig salgspris på kr 115 per kg.
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Note 3. Fordringer og gjeld

Kundefordringer     2020 2019
Kundefordringer til pålydende     6 952 821 9 768 659
Avsetning til tap på kundefordringer     −542 806 −20 000

Kundefordringer i balansen     6 410 015 9 748 659

Andre fordringer     2020 2019
Merverdiavgift til gode     2 431 018 2 007 969
Opptjent tilskudd     2 231 260 2 193 937
Periodiseringsposter     1 734 937 1 823 467

Andre fordringer i balansen     6 397 215 6 025 373 

Langsiktig gjeld sikret ved pant     2020 2019
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner     91 402 228 91 402 228
Øvrig langsiktig gjeld     12 875 679 14 467 056
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner     22 199 016 10 124 600

Sum     126 476 923 115 993 884

Kortsiktig gjeld til finansinstitusjoner     2020 2019
Ordinær driftskreditt     8 544 724 10 124 600
Statsgarantert kreditt under covid-19 tiltakspakke     13 654 292 0

Sum     22 199 016 10 124 600

Ramme på ordinær driftskreditt     15 000 000 15 000 000

Balanseført verdi av varige driftsmidler     2020 2019
Varige driftsmidler     119 701 794 123 667 174
Fordringer     12 807 230 15 774 032
Fisk og forbeholdning     170 393 739 140 564 931

Sum     302 902 763 280 006 137
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Banken og selskapet vil innen 
utgangen av 2021 enes om ny 
løpetid, låneprofil og øvrige 

lånevilkår gjeldende fra gjen-
opptaking av avdragsbetjening 
i 2022. Utestående på lånet per 

31.12.2020 er NOK 62 million. 

Selskapet har videre lang-
siktig finansiering hos Inno-
vasjon Norge. Utestående 
gjeld til Innovasjon Norge per 
31.12.2020 består av 5 for-
skjellige lån med samlet ute-
stående per 31.12.20 på NOK 
29,4 million. Selskapet ble i 
juni 2019 innvilget avdragsfri-
het på lånene ut 2021. Lånenes 
løpetid ble forlenget tilsvarende. 
Gjeld som forfaller senere enn 
fem år etter balansedagen ut-
gjør NOK 12,7 million.

Selskapet har finansielle cove-
nants på lånene hos Spare-
banken Vest og Innovasjon 
Norge knyttet til omsetning, 
egenproduksjon av yngel, ut-
sett fisk i sjø og borrowing base 

beregnet ut fra gitte kriterier. 
Videre har Innovasjon Norge 
en covenant knyttet til leas-
inggjeld. Selskapet er i brudd 
med enkelte av lånevilkårene 
per 31.12.2020 og har mottatt 
formell waiver fra långiverne 
på dette.

Selskapet har i 2020 fått til-
sagn på en statsgarantert 
kreditt under covid-19 tiltaks- 
pakken. Lånet forfaller i juni 
2021. Kreditten har en cove-
nant knyttet til eierskap av sel-
skapet. Covenanten er waivet 
i forbindelse med at selskapet 
planlegger notering på Euronext 
Growth i 2021. 

Gjeld til leasingselskap forfaller
i sin helhet innen 5 år etter 
balansedagen.

Selskapet inngikk i 2017 en låneavtale med Sparebanken Vest på NOK 64 million. 
Låne-profilen var på 40 år, med løpetid på 2 år med ballongforfall i november 2019. 
Selskapet ble i juni 2019 imidlertid innvilget avdragsfrihet ut 2021 på lånet.
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Note 4. Offentlige tilskudd

Opptjent tilskudd i balanse per 31.12.2020 består av følgende poster: 2020
Tilgode skattefunn 1 371 260
Opptjent ikke mottatt tilskudd Havbruk2 860 000

Opptjent tilskudd 2 231 260

Selskapet har i 2020 hatt 2 prosjekter med offentlige tilskudd. 
Begge er godkjente Skattefunnsprosjekter, og i tillegg har ett 
av de mottatt tilskudd fra Havbruk2 hos Norges Forskningsråd.

Tilskudd er bokført som reduksjon av påløpte kostnader. Foruten tilskuddene over 
har ikke selskapet inntektsført tilskudd i 2020.

Investeringstilskudd
Selskapet har i 2020 mottatt et investeringstilskudd fra Innovasjon Norge på NOK 
1 million. Tilskuddet balanseføres som langsiktig gjeld og inntektsføres i tråd med, 
og som reduksjon av, avskrivninger på tilhørende driftsmiddel.
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Note 6. Egenkapital

Egenkapital   Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum
Egenkapital 01.01   55 700 250 0 90 820 000 146 520 250
Årets resultat   0 0 −21 262 297 −21 262 297
Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering   11 500 000 0 0 11 500 000
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd   22 181 150 43 918 677 0 66 099 827
Emisjonskostnader   0 −3 304 991 0 −3 304 991

Egenkapital 31.12.   89 381 400 40 613 686 69 557 703 199 552 789

Note 5. Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

Bundne bankinnskudd 2020 2019

Skattetrekksmidler 976 688 699 644
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Note 7. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Navn Antall Eierandel
Kontari AS  670 052  37,5 %
Kontrazi AS  528 953  29,6 %
Farvatn Private Equity AS  201 342  11,3 %
T.D. Veen AS 134 228  7,5 %
Jakob Hatteland Holding AS   67 114  3,8 %
Aino AS  26 845  1,5 %
Caiano Invest AS  17 948  1,0 %
Farvatn Medinvestering 2 AS 14 094  0,8 %
Rolfs Holding AS   13 283  0,7 %
Oroblanco Invest AS   10 875  0,6 %
Kiwano Invest AS   10 875  0,6 %
Tamarillo Invest AS  10 875  0,6 %
Babaco Invest AS   10 875  0,6 %
Have Holding AS   10 000  0,6 %
Holmodden AS   10 000  0,6 %
Kristian Falnes AS   10 000  0,6 %
Nesse & CO AS   6 500  0,4 %
Tyrihans Invest AS   3 383  0,2 %
Skareide AS   2 700  0,2 %
Frankplads   2 161  0,1 %

Sum 1 762 103 98,6 %
Øvrige 25 525 1,4 %

Totalt antall aksjer 1 787 628 100,0 %

Nordic Halibut AS har forretningskontor i Hendnesveien 124, 6533 Averøy. Aksjekapitalen 
er på kr. 89 381 400, og består av 1 787 628 aksjer á kr 50. Alle aksjer har lik stemmerett.

Oversikt over de 20 største aksjonærene 31.12.

 Egenkapital  Antall
Jan Erik Sivertsen (Holmodden AS)  10 000
Vegard Gjerde (Have Holding AS)  10 000
Olav Kristian Falnes  10 000
Knut Nesse  6 500
Tore Hopen  01

Odd Lorentz Strøm  02

Øyvind Gjærevoll Schanke  03

1 Tore Hopen representerer Farvatn Private Equity AS og Farvatn 
 Medinvestering 2 AS, som tilsammen eier 215 436 aksjer i selskapet.
2 Odd Lorentz Strøm representerer Aino AS i styret til Nordic Halibut AS.     
 Aino AS eier 26 845 aksjer i selskapet.
3 Øyvind Schanke representerer T.D. Veen AS i styret til Nordic Halibut AS.
 T.D Veen AS eier 134 228 aksjer i selskapet.
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Note 8. Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel      

Midlertidige forskjeller    Endring 2020 2019
Varige driftsmidler    2 201 310 25 476 492 27 677 802
Varebeholdning    −29 474 709 168 607 213 139 132 504
Fordringer    522 806 −542 806 −20 000
Balanseførte leieavtaler og leasinggjeld    1 658 806 16 791 364 18 450 170
Gevinst- og tapskonto    −48 686 −194 744 −243 430

Sum midlertidige forskjeller    −25 140 473 210 137 519 184 997 046

Akkumulert fremførbart underskudd    51 086 618 −464 721 680 −413 635 063
Avskåret rentefradrag    0 −16 247 705 −16 247 705

Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt    −25 946 145 −270 831 866 −244 885 722  

Utsatt skattefordel (22%)     0 0

Årets skattekostnad     2020 2019
Ordinært resultat før skatt     −21 262 297 −30 750 676
Permanente forskjeller     −4 683 848 −1 438 866
Endring i midlertidige forskjeller     −25 140 473 −1 110 298

Skattepliktig inntekt     −51 086 618 −33 299 840

Resultatført skatt på ordinært resultat     2020 2019
Betalbar skatt     0 0
Endring i utsatt skattefordel     0 0

Skattepliktig inntekt     0 0

Betalbar skatt i balansen     2020 2019
Betalbar skatt på årets resultat     0 0

Sum betalbar skatt i balansen     0 0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav 
til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:
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Note 9. Driftsinntekter

Driftsinntekter     2020 2019
Salgsinntekter     34 669 402 54 133 981
Andre driftsinntekter     182 197 282 014

Sum     34 851 599 54 415 995

Geografisk fordeling av salgsinntekter     2020 2019
Norge     11 296 810 17 407 453
Øvrige markeder     23 372 592 36 726 528

Sum     34 669 402 54 133 981
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Note 10. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader      2020 2019
Lønninger     19 817 280 15 152 726
Arbeidsgiveravgift     2 579 675 2 257 770
Pensjonskostnader     727 948 599 366
Andre ytelser     434 830 492 451

Sum     23 559 733 18 502 313

Sysselsatte årsverk      35   35 
      
Ytelser til ledende personer     Daglig leder Styret
Lønn     1 391 724 0
Annen godtgjørelse     13 077 0

Sum     1 404 801 0

Daglig leder har rett til etterlønn i 6 måneder dersom selskapet anmoder om han fratrer. Daglig leder har en bonusavtale som gjør 
at han kan få utbetalt en engangsbonus på NOK 900 000 dersom selskapet gjennomfører en vellykket børsnotering i 2021.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godgjørelse revisor (eks mva)     2020 2019
Lovpålagt revisjon     356 052 344 696
Andre attestasjonstjenester     28 942 40 170
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)    18 376 21 320
Annen bistand     54 911 0

Sum godtgjørelse til revisor     458 281 406 186
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Note 11. Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter     2020 2019
Renteinntekter     13 566 5 062
Valutagevinst (agio)     2 674 778 278 871
Annen finansinntekt     5 419 0

Sum finansinntekter     2 693 763 283 933
      
Finanskostnader     2020 2019
Rentekostnader     5 569 549 6 114 231
Valutatap (disagio)     771 250 628 420
Annen finanskostnad     110 196 131 177

Sum finanskostnader     6 450 995 6 873 828

Valutaposter inkluderer endringen i verdi på valutaterminkontrakter
omtalt i note 12.
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Note 12. Valutaterminkontrakter

Valutaterminer 2020 2019
Kontantstrømsikring 1 630 473 −678 627
Sum virkelig verdi 1 630 473 −678 627

Endring 2 309 100 

Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er beregnet av konsernets 
bankforbindelse, og utgjør den diskonterte forskjellen mellom den 
avtalte terminkursen og terminkursen pr. 31.12 for en terminkontrakt 
med tilsvarende løpetid. Terminkontraktene utløper i 2021 og 2022. 

Selskapet anvender ikke sikringsbokføring og endring i virkelig verdi 
på valutaterminkontrakter er bokført som valutagevinst/valutatap i 
resultatregnskapet.

Note 13. Hendelser etter balansedag og fortsatt drift

Selskapet fikk likviditetsmessige utfordringer i første kvartal 2020 som 
ble forsterket som følge av covid-19 utbruddet. Selskapet styrket sin 
likviditet gjennom denne perioden med å inngå en låneavtale under
statens garantiordning etter covid-19 lån, et lån fra Kontrari AS
(senere konvertert til egenkapital) og lån/tilskudd fra Innovasjon 
Norge. I løpet av 2020 har selskapet også styrket likviditeten gjennom 
en kapitalforhøyelse på NOK 66 million. 

Etter balansedato har selskapet gjennomført en emisjon på 115 NOKm 
og planlegger å søke om notering på Euronext Growth. Etter emisjonen 
er det styrets vurdering at selskapets egenkapital og likviditet er for-
svarlig og tilfredsstillende i den neste 12 måneders perioden. Som følge 
av ny egenkapital og innhentet avdragsutsettelse og waiver på lån ut 
2021 er årsregnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

For å nå selskapets målsetning om å oppnå et slaktevolum på 4500 
tonn i 2026 og 9000 tonn i 2030 vil det være et behov for ytterligere 
egenkapitalfinansiering i løpet av av 2022.
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