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UTFORDRINGER OG HØYDEPUNKTER

For Nergårdkonsernet ble 2014 et begivenhetsrikt år. Etter nega-
tive tall på bunnlinjen de to foregående årene var årets hoved-
mål å se sorte tall på bunnlinjen. Det har vi klart. Årets resultat 
er blant de bedre som er levert av Nergårdkonsernet noensinne. 
Vi er godt fornøyd med utviklingen på hvitfisk, både på fartøy-
siden og produksjon på land. Vi økte våre kjøp av torsk, og det 
økte volumet er brukt til å ta markedsandeler i det europeiske 
markedet for fersk fisk. Samarbeidet mellom våre produsenter, 
samarbeidspartnere og Lorentzen Export AS, har gjort oss til en 
betydelig aktør innen eksport av fersk fisk. I løpet av året økte vi 
vår eierandel i Lorentzen Export AS til 51 % og selskapet er i dag 
en del av konsernet. 

Vi opprettholder våre volum av både saltfisk og klippfisk, samt 
øker vår andel av tørrfisk. Både Portugal og Italia vil være vik-
tige markeder for Nergårdkonsernet i fremtiden, henholdsvis 
for salte og tørre produkter. I tillegg har vi satt oss som mål å 
kunne levere fersk torsk året rundt. En enkel strategi å kommu-
nisere, men vanskelig å gjennomføre. For å klare dette må vi 
koordinere og samarbeide på alle våre anlegg inklusive samar-
beidspartnere, fra Værøy til Berlevåg. Vi må fiske torsk utenom 
sesong med egne fartøy og vi må i perioder levere fisk lagret 
levende i merd. Etter å ha solgt vår virksomhet innen laks, er det 
en glede å igjen ha levende fisk i merd. Vi tror at dette vil være 
viktig for Nergård i fremtiden, både for å kunne levere fersk fisk 
året rundt og for å kunne tilby fiskerne levering av levende fisk.
Nergård Havfiske AS leverte også et solid resultat i 2014. Stabil 
og effektiv drift, kombinert med gode strategiske valg sikret 
god kvalitet og gode marginer. På nyåret er det nå åpnet for å 
samle flere kvoter på hver tråler, og dette gir oss mulighet til 
å ytterligere optimalisere driften i rederiet. Nergård Havfiske 
AS er deltaker i flere FOU-prosjekter der målet er å maksimere 
kvalitet på fisken og effektivitet i fisket slik at vi kan maksimere 
verdiskapningen av de kiloene med fisk vi får lov å høste. 

Innen pelagisk har det vært et år preget av høye topper og dype 
daler. Vi har i 2014 etablert oss som en av de store makrell- 
kjøperne i Norge og det er nå en selvfølge for de fleste ringnot-
fartøy å inkludere Værøy i sine utbudsområder. Dette er et  
fiskeslag med stort potensiale og vi jobber med å selge deler av 
vår makrell som arktisk makrell, en av verdens sunneste mat- 
varer fisket og produsert lengst nord på den nordlige halvkule. 

Den største nedturen for Nergårdkonsernet på mange år har 
også kommet innen pelagisk. Etter å ha arbeidet med kunder 
og salg av pelagisk fisk til Russland og Ukraina i en årrekke og 
opparbeidet solide markedsandeler var det en betydelig utfor-
dring å tilpasse seg en situasjon med krigslignende tilstander, 
handelssanksjoner og devaluering av lokal valuta i disse viktige 
markedene. De utfordrende forholdene for våre kunder i disse 

landene har også gitt oss betydelige utfordringer. Tilgang på 
utenlandsk valuta har medført store betalingsvansker for våre 
kunder og i neste omgang oss. For pelagisk vil vi i den nærmes-
te fremtid måtte operere uten å kunne selge til det som i en 
årrekke har vært våre viktigste markeder.

Men vi satser videre også i pelagisk sektor. Vi hadde en god se-
song på lodde i 2014 og er allerede i gang med årets loddesesong 
i skrivende stund. I 2015 skal vi kjøpe mer makrell enn i 2014. 
Høsten 2014 signerte vår styreformann en for Nergård historisk 
avtale om bygging av mel- og oljefabrikk i Måløy.  Gjennom 
vårt datterselskap Lofoten Viking AS og sammen med våre to 
hovedaksjonærer bygger vi en av verdens mest moderne anlegg 
for prosessering av restråstoff og pelagisk fisk til høyverdig 
mel og olje. Med etableringen vil Nergårdkonsernet ikke bare 
optimalisere verdiskapningen fra prosessert pelagisk fisk, men 
også kunne tilby å kjøpe alle typer pelagiske fangster. Vi er så 
freidige at vi tror at dette ikke bare er bra for Nergårdkonsernet, 
men også for våre viktigste leverandører; Fiskerne.

I løpet av 2014 har vi fusjonert Nergård AS og Nergård Holding 
AS. Nergård AS er dermed direkte eid av Søstrene Nergård AS og 
Bollagrunn AS. 

Mot slutten av 2014 ble det inngått avtale om at det internasjo-
nale sjømatkonsernet Samherji kom inn på eiersiden i Nergård. 
Avtalen ble godkjent i Nærings- og Fiskeridepartementet i 
starten av 2015.   

Takk til kollegaer og samarbeidspartnere. 

Nergård 2014

tommy torvanger

Konsernsjef

4 NERGÅRD ÅRSRAPPORT 2014



HKH Kronprins Håkon var 

innom Nergård i Gryllefjord 

hvor han fikk opplæring i 

tungeskjæring.
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ARNE STANG 
SØSTRENE NERGÅRD AS

BJARTE TUNOLD
BOLLAGRUNN AS

MADS TORRISSEN
SØSTRENE NERGÅRD AS

STYRET

STYRELEDER STYRET

ORGANISASJONSKART

2014
EIERSTRUKTUR

NERGÅRD AS

SØ
STRENE NERG

ÅRD AS*

BOLLAGRUNN AS

58 %

42 %

*Søstrene Nergård AS har endret navn i 2015 til Nergård Invest AS.
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20,7 %

51 %

100 %

100 %

66 %

52,3 % 58,7 %

100 %

100 %

100 %

100 %

79,3 %

ORGANISASJONSKART

N

S

17 %

49 %

NERGÅRD EIENDOM AS

NERGÅRD SILD AS

LORENTZEN EXPORT AS 

NERGÅRD SØRØYA AS

NERGÅRD SENJA AS

NERGÅRD HAVFISKE AS

NERGÅRD BØ AS

LOFOTEN VIKING AS

NERGÅRD PELAGIC AS

VÆRØY FRYSELAGER AS

GRYLLEFJORD SEAFOOD AS
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RESULTAT

BALANSE

TALL I MILL KRONER 2014 2013 2012 2011 2010

Driftsinntekter 1998 1798 1907 1880 1675

EBITDA (resultat før finans, skatt og avskrivninger) 196 130 109 213 142

EBIT (resultat før finans og skatt) 119 44 2 141 80

EBT (resultat før skatt) 74 -5 -33 88 34

EAT (resultat etter skatt) 55 -4 -19 64 22

TALL I MILL KRONER 2014 2013 2012 2011 2010

Sum anleggsmidler 977 973 1049 1137 1178

Sum omløpsmidler 482 623 708 694 487

Sum eiendeler 1459 1596 1757 1831 1665

Egenkapital 460 555 526 574 570

Langsiktig gjeld 804 709 785 883 660

Kortsiktig gjeld 195 332 446 374 435

Sum gjeld og egenkapital 1459 1596 1757 1831 1665

Gjennom Nergård Havfiske AS eier
konsernet fem trålere med totalt 13,09
kvotefaktorer for torsk og hyse, og 14,74
faktorer for sei.

Tre av trålerne er rene frysetrålere. Det 
betyr at fisken fryses om bord like etter 
fangst og selges i markedet i inn- og 
utland eller benyttes som råstoff i egne 
industrianlegg. I tillegg til disse trålerne 
har Nergård Havfiske AS en ferskfisk/ 
frysetråler og en ren ferskfisktråler.  
Ferskfisktråleren leverer i hovedsak fisk 
til Nergård Senja AS. Torsk, sei, hyse og 
reker er viktige ressurser som trålerne 
fangster.

FANGST

NØKKELTALL NERGÅRD FANGST

TALL I MILL KRONER 2014 2013 2012 2011  2010

Driftsinntekter 386 335 326 348 290

EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) 125 105 85 115 80

EBIT (resultat før skatt og finans) 81 62 50 83 50

EAT (resultat etter skatt) 48 34 26 44 21

Bokført verdi på eiendeler 31.12 562 578 591 688 658

NØKKELTALL

Nøkkeltall Nergård konsern 2014

SILD
Clupea harengus

Sildestimer kan 
være veldig store! 

Helt opp til 500 
millioner individer 

sild i en stim!

8 NERGÅRD ÅRSRAPPORT 2014



NØKKELTALL NERGÅRD PELAGISK PRODUKSJON PELAGISK

Nergårdkonsernet kjøper og produserer
pelagisk fisk – i første rekke sild og lodde, 
men også betydelige volum av makrell 
de siste årene. Konsernet har to pelagiske 
anlegg. Nergård Sild AS i Senjahopen og 
Lofoten Viking AS på Værøy. Nergård Sild 
AS er 100 % eid av Nergård AS. Lofoten 
Viking eies med 52,27 % av Nergård AS. 
Resten eies av Enram AS med 22,27 %,  
L. Hardy AS med 22,27 % og Gylseth Inves-
tering AS med 3,19 %.

Konsernet har besluttet å investere i mel- 
og oljeanlegg på Måløy og dette anlegget 
vil være i drift i 2016.

TALL I MILL KRONER 2014 2013 2012 2011 2010

Driftsinntekter (beholdningskorrigert) 859 728 864 847 534

EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) 65 50 58 53 14

EBIT (resultat før skatt og finans) 63 32 14 34 2

EAT (resutat etter skatt 46 16 17 18 -3

Bokført verdi på eiendeler 31.12 692 688 734 605 434

NØKKELTALL

LODDE
Mallotus villosus

Lodda er en pelagisk 
fisk som utfører verti-
kale døgnvandringer: 

om dagen står de dypt 
og om natta trekker de 

opp i overflata.

MAKRELL
Scomber scombrus

Nergård lanserer sin 
satsning på Arctic 
Mackerel i 2015.
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Nergård eier flere selskaper som driver med produksjon basert
på råstoff fra hvitfisk. Med hvitfisk mener torsk, hyse og sei, 
samt blåkveite, uer og en rekke andre arter som kvantums-
messig er beskjedne. Hvitfiskselskapene i konsernet er disse: 

•	 Nergård	Sørøya	AS eies 100 % av Nergård. Selskapet har 
hovedfabrikken i Breivikbotn på Sørøya i Vest-Finnmark, 
men disponerer også mottak og anlegg i Hasvik på samme 
øy. Selskapet er en stor aktør innen hvitfisk i Nord-Norge. 
Hovedråstoffet er torsk og sei, og produksjonen er konsen-
trert om saltfisk, tørrfisk og ferskfisk. 

•	 Nergård	Senja	AS eies 100 % av Nergård. Selskapet har 
fabrikker i Gryllefjord, Senjahopen og Grunnfarnes – alle 
på Senja. Nergård Senja AS er en stor aktør innen hvitfisk 
mht. til kvantum. Hovedråstoffene er torsk, sei, hyse og 
blåkveite. Av torsk produseres klippfisk og saltfisk, av sei 
klippfisk. Det produseres ferskfisk (herunder filet) av hyse 
og torsk, mens blåkveite rundfryses. 

•	 Nergård	Bø	AS	eies 100 % av Nergård. Selskapet har fabrikk 
ved Steinesjøen samt mottok i Lofoten. Produksjonen er 
basert på hvitfisk. Det produseres saltfisk og ferskfisk. 

•	 Lofoten	Viking	AS er en kombinert pelagisk- og hvitfisk-
fabrikk. Selskapet er en betydelig hvitfiskaktør i Lofoten. 
Selskapet er størst i Norge på produksjon av tørrfisk for det 
italienske markedet, og produserer også tørrfisk av andre 
fiskeslag enn skrei, så som hyse og sei. Ellers har Lofoten 
Viking AS en del produksjon og salg av ferskfisk.

PRODUKSJON HVITFISK

NØKKELTALL

AV KJØPT HVITFISK
VAR FRA TRÅLERE OVER 

28 METER

AV BÅTER OPP 
TIL 10 METER

HVITFISK

TORSK
Gadus morhua

Har du lest boka 
om torsken? Torsk 
av Mark Kurlansky 
forteller om dens 
betydning for ver-
denshistorien de 

siste 1000 år.

HYSE
Melanogrammus 

aeglefinus

Hysa er lett å 
skille fra andre 

arter på den 
svarte flekken 
under første  

ryggfinne.

SEI
Pollachius 

virens

Sportsfiskekorden 
på sei er på 22,7 

kg. Men de kan bli 
opp til 30 kg og 
130 cm lange. 

BLÅKVEITE
Reinhardtius  

hippoglossoides

Blåkveita liker seg 
best på dypet, 

da helst dypere 
enn 400m. Den er 
funnet helt nede 

på 2000m.

UER
Sebastes 

norvegicus

Den røde ueren 
kan bli opptil 60 
år og blir først 

kjønnsmoden når 
den er rundt 12–15 

år gammel.

KVEITE
Hippoglossus 
hippoglossus

Kveiter kan bli 
store! Den største 

som er fanget i 
norske farvann var 
314,5 kg og ble tatt 

utenfor Sørøya.

6,3 %

2014

10 NERGÅRD ÅRSRAPPORT 2014



ANNEN VIRKSOMHET 

Nergård har to fryseterminaler, en på Senja og en på Værøy.  
I tillegg er vi medeier i flere selskaper med aksjeposter under 50 %.  
Alle disse påvirker konsernregnskapet.

SALG / KONSERNADMINISTRASJON 

Nergård AS er morselskap og konsernspiss. Morselskapet er 
organisert med en salgsavdeling og konsernadministrasjon. 
Salgsavdelingen selger hoveddelen av de produkter som datter-
selskapene produserer og er omsetningsmessig en av de største 
aktørene i Nord-Norge for sjømat når havbruk holdes utenom. 
Produkt kategorien tørrfisk selges imidlertid gjennom andre 
salgs kanaler. Konsernadministrasjonen har ansvar for finans, 
økonomi og IKT i konsernet.

NØKKELTALL NERGÅRD HVITFISK

TALL I MILL KRONER 2014 2013 2012 2011 2010

Driftsinntekter (beholdningskorrigert) 450 325 529 629 585

EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) 1 -31 -43 39 38

EBIT (resultat før skatt og finans) 5 -48 -40 28 27

Resultat etter skatt 3 -41 -22 9 13

Bokført verdi på eiendeler 31.12 170 242 308 361 321

NØKKELTALL

KYSTFLÅTENEGEN TRÅLFLÅTE

KJØP AV HVITFISK FORDELT PÅ 
KYSTFLÅTE OG EGEN TRÅLFLÅTE

25 % 75 %
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NØKKELTALL

NERGÅRDS FOREDLINGSBEDRIFTER 
RÅVAREKVANTA I PRODUKSJON 

NVG-SILD

TORSK

LODDE

SEI

MAKRELL

HYSE

ANNEN 
HVIT FISK

SUM 
PELAGISK

SUM
HVITFISK

122 628

91 315

49 991

51 133

55 075

94 956

53 317

16 993
14 111

23 088

4 719

27 327

12 137

9 417

1 109

7 061

35 429

7 911

6 863

930

24 646

42 440

6 144

4 450

2 042

94 820

tonn rund vekt

2014 / 2013 / 2012

tonn rund vekt

 70 143 
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TEMA: SKREI

SKREI
HØ YDEPUNK TE T. R ÅVAREN. KJÆRLIGHE TEN.

14



TEMA: SKREI

Det kommer et innsig i januar som røsker fiskeren opp fra dørken. 
Havet bruser av gyteklar skrei han gjerne vil ha med hjem. 

Mølja skal kokes. Hjell skal fylles. Festen kan starte.

15



TEMA: SKREI

MESTERMØTE T

OPPHAVET

TEKST: SIMEN FANGEL

Kilder: NRK.no, Store norske leksikon, harvest.as
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TEMA: SKREI

De møtes som likemenn, som mestere 
på hver sin side av vannskorpa – skreien 
og fiskeren. Ansikt til ansikt ved ripa, en 
tidlig vintermorgen på fjorden. Over dem 
hviler et teppe i lys pastell som blåner 
mot fastlandet, rundt dem en armada av 
båter med nyegna line. Under dem siver 
100 millioner skrei inn fra vest, mellom 
sund og skjær, mellom banker og djupa. 
Vandrere fra Barentshavet. 

De betrakter hverandre der ved ripa – 
skreien og fiskeren. De er begge i 20-
årene med skjeggflik på kjaken, det er 
ikke stort som skiller dem på verken 
størrelse eller vekt. Begge er de vokst 
opp under den polare himmelen, begge 
er de godt trent etter den lange ferden 
hjemmefra langs norskekysten. De er 
begge i livsviktig ærend – for å gyte og 
for å fø dem som venter på land. 

Skreien ble unnfanget på disse trakter, 
i en sky av rogn og melke som ga havet 
et lyst skjær av fruktbarhet. Millioner av 
søskenlarver fulgte med Golfstrømmen 
nordover , tilbake til sine aner i Barents-
havet, den nordøstarktiske torskebe-
standen. Verdens største torskebestand. 
Nesten 10 år tok det skreien å bli kjønns-
moden, moden nok for sin første tur til 
norskekysten. Siden har han vært tilbake 
her hvert år. For å finne en make og for-
mere seg. For så å returnere hjem igjen. 

Fiskeren var også her for første gang 10 år 
gammel. Som skårunge med far og onkel, 

gammel nok til å egne line, rense garn og 
stirre over ripa med egen jukse. Siden har 
han vært tilbake hvert år. Slik nordnorske 
kystgutter har gjort i snart tusen år. Mot 
slutten av 1800–tallet deltok over 30.000 
mann på verdens største torskefiske. I 
dag er de noen tusen menn igjen. Men 
de kommer fortsatt tilbake, for å tjene til 
livets opphold gjennom senvinteren. For 
så å returnere hjem igjen. 

De blir hyllet verden rundt – skreien og 
fiskeren. Skreien for sitt opphav i ett 
av verdens reneste og mest ressursrike 
havområder, for sin mektige størrelse og 
for sitt sprengsunne næringsinnhold. 
Den omfavnes som fersk av franske gour-
metkokker, og som tørket klippfisk på 
hundretusener av portugisiske middags-
bord. Den når stadige nye markeder og 
får stadig stående ovasjoner. Det har den 
fiskeren å takke for. Fra skreien trekkes 
over ripa til den ligger på is på motta-
ket, sørger fiskeren for å behandle den 
med omhu. Fiskeren tar vare på skreien, 
merker den med opphav og gjenforteller 
dens historier verden rundt. De er et godt 
team – skreien og fiskeren. 

Når de møtes ved ripa denne vintermor-
gen ved fjorden, møtes de som likemenn 
og mestere. Men skreien lar det bli med 
dette ene møtet. I et kraftig slag vrir den 
seg løs fra kroken og forsvinner nedover 
mot dypet og maken. Fiskeren kaster ut 
juksa igjen. Ingen av dem har tenkt å dra 
hjem med uforrettet sak.

17



TEMA: SKREI

HVEM ER HAN?
Skreien er en vandringsmann. Han har arktiske aner og vokser 
seg stor i det åpne, store Barentshavet. Så nærmer det seg 
jul og gyting. Han kjenner det rykker i reisefinnen og vender 
torskenesa si mot norskekysten. I vintermånedene blander 
de rogn og melke, for fiskerne er det om å gjøre å få fanget 
en før den har gytt. Så pakkes den omstendig inn. Den skal bli 
delikatesse på mange matfat.

UTBREDELSE:  
Barentshavet

HOVEDGYTEOMRÅDE:  
Lofoten/Vesterålen

GYTETIDSPUNKT: 
Mars–april

ANDRE NORSKE 
NAVN: 
Jedd, jadd, 
bruning

MAKS STØRRELSE: 

FAMILIE: 
Torskefamilien
  -  Torskefisker    
      -   Benfiskorden

Omfatter 12 familier 
med til sammen over 
482 arter. Nesten 
alle er saltvannsfisk 
og lever i kaldere 
hav.

NORSK SPORTS- 
FISKEREKORD: 

37,5 kg

ENGELSK: Cod
TYSK:  Dorsch
SVENSK: Torsk
DANSK: Torsk

Kilder: Norges Sjømatråd, Havforskningsinstituttet, www.fiskipedia.no, Skreifestivalen i Rørvik, VM i Skreifiske. Foto torsk: ©Norges Sjømatråd

Nordøstarktisk torsk
GADUS MORHUA

169 CM

Skal man være helt presis så er det 

nordøstarktisk torsk som er skreiens egentlige 

navn. Dette er betegnelsen på torsk som 

kommer inn fra Barentshavet i januar til 

forskjell fra kysttorsken som holder seg 

her hele året. Skreien er stor, smakfull og 

som matfisk er den en merkevare. Den har 

tradisjoner som bringer liv og røre til kysten vår.

55
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TEMA: SKREI

VM I  SKREIFISKE
Hvert år møtes nesten 600 fiskere med krok og snøre for VM 
i Skreifiske i Svolvær. Det kreves 90 fartøy for å frakte dem 
ut. Ut på havet. Ut til fisken. Ut til stemning og bølgesus. Det 
er like mye opplevelse som konkurranse. Årets påmelding er 
utløpt, men du må være klar til neste år.  
// www.vmiskreifiske.no

SPIS OG BLI SPIST
En skrei må spise og maten finner han, ikke i skjegget – men 
med skjegget. Det er et sanseorgan og med det smaker han 
seg fram. Nyfødte skrei spiser plankton, mens de voksne 
foretrekker fast, pelagisk føde som lodde og sild. Mange 
faktorer spiller inn på hvorfor skreien smaker så godt. Litt 
fordi den spiser god mat selv, litt fordi den er en veltrent 
fisk som har svømt langt. Men kanskje viktigst av alt; den må 
behandles riktig etter møtet med luft.

SKREIFESTIVAL
I Rørvik hedres skreien hvert år med en egen festival. Med 
fersk skrei i skåla, skreidans og skrøner på rorbuer hylles 
fisken fire dager til ende. For barna er det rogntog og 
konkurranser og mere til. Verdt en tur enten du digger rogn 
eller ei. // www.skreifestivalen.no

Nordøstarktisk torsk

K VALITE TSMERKE T SKREI
Kvalitetsmerket er utviklet av den norske sjømatnæringen 
for å ta vare på kvalitetene ved råvaren: ekte torsk fra den 
norsk-arktiske stammen fra Barentshavet – fisket langs 
kysten vår. Med høye kvalitetskrav til bearbeiding, frysing 
og  hygiene. Slik kan forbruker kan være sikker på at det er 
ekte vare. Den skal være pakket på is innen 12 timer og har 
reist på 1. klasse fra den kom opp fra havet til den havnet i 
fiskedisken. 
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SUNN
SKREI
Skreien kom svømmende inn langs 

kysten vår for 1000 år siden og har siden 

fostret mang enn nordmann på proteiner 

og fettsyrer. Det gjør den fortsatt.

Kilder: Drotningsvik et al., 2014, «Derfor er torsk sunt» av Hanne Kreutz-Hansen. 
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#CODSHARE-FUNFACT: 

BRITENE SPISER ÅRLIG FISH AND 
CHIPS TILSVARENDE EN TREDEL 
AV DEN NORSKE TORSKEKVOTEN 
I BARENTSHAVET.

MATFISK

Torsken er en mager fisk som gir oss proteiner, 
jod og omega 3-fettsyrer. Torskeproteinene har 
ved forskning vist store helsebringende effekter. 
Ved Universitetet i Bergen fant de ut at dyr som 
fikk torskeproteiner hadde en bedre beskyttelse 
mot å utvikle diabetes type2. Mye tyder på at det 
samme gjelder for mennesker. Torsk er også rik 
på jod som påvirker stoffskiftet og motvirker 
struma. 

Likevel er det ofte på mengden omega-3 fettsyrer 
vi måler «sunnhetsgraden» i fisk. Torsk er nok 
her en undervurdert kilde. Viste du for eksempel 
at et torskemåltid på 100 g dekker to dagsbehov 
for omega-3! Nergård sender torskeleveren til 
tranproduksjon. Her utvinnes de fineste oljer. 
Fulle av fettsyrer og vitamin A og D. Alle delene 
av torsken gjør vi nytte av.

Skrei er det ypperste av det ypperste når vi 
snakker torsk. Smaken og de kritthvite flakene 
gjør skreien unik som matfisk. Kokker verden 
rundt hedrer skreien – akkurat som den blir 
hedret her hjemme.
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SOM SOLMODEN FRUKT

Om tørrfisken ble skapt for Nord-Norge eller Nord-Norge for 
tørrfisken, vites ikke. En kan undres over om det ligger en større 
tanke bak, siden gyteferdig skrei kommer sigende ned til kysten 
akkurat samtidig som tørkeforholdene for fisken er optimale. 
For ingen annet sted i verden er mer velegnet for å tørke fisk enn 
langs vår karrige kyst. Som klaser av frukt henger de i tusen-
tall på vannrette ranker uti havgapet og langtidsmodner i den 
milde vintersola. Skreien er den nordnorske druen som venter 
på å bli Cognac.

Slik alle avlinger er prisgitt værgudenes vilje eller vrede, har 
også tørrfisken sine gode og mindre gode årganger. En god 
årgang er summen av riktig vær og godt håndverk. Allerede om 
bord i fangstbåtene velges skreien som skal bli prima tørrfisk. 
Levende fisk over ripa gir best utgangspunkt, fordi det er en- 
klere å fjerne alt blodet i kjøttet. Riktig sløying gir god drene-
ring ved ryggbeinet og sikrer at fluene ikke går i fisken. Hodet 
må fjernes ved akkurat riktig ryggvirvel for å sikre at alt vann 
får fritt leie ut, slik at fisken ikke surner på hjell.

På land blir den blodferske fisken på nytt vurdert og sortert. 
Fisk som blir funnet godt nok, buntes sammen to og to i likest 
mulig størrelser og hengt på hjell – gjerne samme dag som de 
trekkes opp av havet. Buken mot nord, ryggen mot sør, som en 
kappe mot vind og regn. 

Å henge fersk usalta mat under åpen himmel strider egentlig 
mot all logikk. Det var kanskje derfor Golfstrømmen i sin tid 
forbarmet seg over dette hardt prøvde kystfolket, og skjenket 
landsdelen med de spesielle tørkeforholdene man finner her i 
mars og april. I disse seine vintermånedene har frosten sluppet 
taket, men det er fortsatt for tidlig for insektene. Sol og regn i 
riktige mengder gir fiskens egne enzymer og bakterier gode for-
hold til å modne fiskekjøttet. Vinden tar med seg fuktigheten i 
fisken. Når vanninnholdet er under 15 %, stopper bakterieutvik-
lingen opp. Fisken er klar til å hentes ned fra hjellene, ettertør-
kes og sorteres i 15 ulike kvaliteter. 

I over tusen år har tørrfisken vært nødkost og festmat, bank og 
valuta. Høyt skattet og beskattet. Den har skapt splid, erobret 
land, bygget allianser og dannet nasjoner. Tørrfisken var vært 
statsmann og fattigfolk, og er fortsatt den ukronede kongen av 
Norge. 

Du blir ikke profet i eget land, sies det. 17.000 tonn av den sol-
modne frukten sendes hvert år til kjøkken rundt om i verden. 
Her hjemme serveres den nesten utelukkende som lutefisk. 
Kanskje det er på tide å vie den litt mer gastronomisk nysgjer-
righet og sette krona der den hører hjemme?

TEKST: SIMEN FANGEL

Tørrfisken er kanskje ikke den vakreste i drakten, men lukten 

og smaken fryder gastronomiske ganer verden over.

Kilder: Norges sjømatråd, Lofoten Viking AS, 
heftet «Tørrfisk» utgitt av Fiskerinæringens 
felles Kompetansestyre og Store Norske Leksikon.
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TEMA: SKREI

KLIPPFISK
Hva har Portugal, Brasil, den Domini-
kanske Republikk og Angola til felles? 
Svaret er klippfisk! Nergård eksporterer 
direkte til både Portugal, Brasil, Kongo 
og Angola. Frankrike og Jamaica også. 
Mange tallerker med ulike behov som 
Nergård tar vare på i sin produksjon.

FERSK SKREI

Fersk skrei er en merkevare som er 
etterspurt over hele Europa. Den pakkes 
både som hel fisk rett til butikk og som 
loin. Loin er ryggfileten, den beste delen 
som får kokkene til å juble. Fra skreien 
titter opp fra havet til den når kokken i 
Tyskland tar det bare tre dager.

EXPORT

Hel torskerogn er det stort sett vi nord-
menn som spiser. Vi elsker den både 
kokt og som kaviar resten av året. Sverige 
deler vår entusiasme for kaviar og hit 
eksporterer Nergård sukkersalta rogn for 
kaviarproduksjon. Noen kvanta går også 
til Danmark. Som frossen vare brukes 
rogna i hermetikkproduksjon av ulike 
pateer.

ROGN

Torsk er nært sagt 100 % mat. Den 

brukes i alle former og fasonger 

over hele verden. I Kina nytter de seg 

av ryggbein og tungene sysselsetter 

ungdom langs kysten vår. I skreisesongen 

hiver fiskere seg over lina, pakker inn skrei 

av ypperste kvalitet og frakter den så raskt 

det lar seg gjøre ut i Europa. Torsken vil ut 

– ut å gi matglede til verdens befolkning. 

TORSK  
PÅ 
TUR
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TØRRFISK
Tørrfisken regnes som Norges aller første 
eksportartikkel – så viktig for landet at 
Bergen ble bygget og Nidarosdomen ble 
reist. Det tørre gullet fortsetter å være 
en viktig eksportartikkel for Norge. I dag 
reiser den i hovedsak til Italia, Kroatia, 
Nigeria og USA. Den vannes ut og blir 
til bl.a. stoccafisso bacalao. Her hjemme 
blir lutefisk stadig mer populært. Der har 
skreien sin forse, det lutes stadig mer i 
flere deler av landet.

Fra	torskelever	utvinnes omega-3 som brukes til produksjon av 
tran. Nergård selger leveren til norske produsenter som benytter 
seg av fettsyrene både i flytende- og kapselform.

TORSKETUNGER

Torsketunger er en delikatesse. Nergård har 
dedikerte unge torsketungeskjærere som 
gir råstoff for eksport til Portugal såvel 
som hjemlige trakter. Det er en stadig mer 
populær råvare som er nydelig både panert 
og stekt. 

TORSKEHODER
Torskehoder tørkes og eksporteres til 
Afrika, hovedsaklig til Nigeria. De 
innholder mye proteiner, er lette 
å frakte med seg og holdbarheten 
er god. Hodene males og brukes i 
supper. Egentlig ganske genialt. Her 
hjemme spiser vi dem kokt, og det er 
om å gjøre å spise alt! Tunge, kjaker og 
kinn. Alt går ned. 

LEVER
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FRA SENJA TIL 
SAO PAOLO

KLIPPFISK
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Tørking og salting av fisk, også kalt klippfiskpro-
duksjon startet ved Newfoundland på 1500-tallet 
for å kunne konservere fisk over lengre tid. I 2015 
har klippfisk fortsatt sterk posisjon i mange land. 
Fisken flekkes eller splittes før salting. Når fisken 
er saltmoden tørkes den til ulike markedsbehov. 
Omtrent fire uker etter at fisken er tatt opp av havet 
er den klar for «innsjekk».   

Fra Nergårds klippfiskanlegg i Senjahopen til Sao 
Paulo er det 11500 kilometer, eller 5 ganger tur/retur 

Tromsø–Oslo. Det er med andre ord en lang reise 
klippfisken har tilbakelagt når den tilberedes av 
en husmor i Sao Paulo eller på en restaurant i Den 
Dominikanske Republikk. 

Nergårds unike råstofftilgang gir oss de beste forut-
setninger for å produsere klippfisk av høyeste kvali-
tet. Klippfisk av torsk eller sei fra Nergård havnet på 
tallerkener i mer enn 8 forskjellige land i 2014. Vi ser 
frem til nye reiser i 2015!
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UNGE
TUNGER

SYSSELSETTING28
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Hode på. Kutt. Rett snitt. Sorter. Det går unna på 
få sekunder når Nergårds tungeskjærere setter 
i gang. 150 kg på en god lørdag gir kjærkomne 
lommepenger. Det er intern konkurranse og 
stor ære å være den beste skjæreren. En dag kan 
det bli egen bil og utdanning, nå er det heder i 
gjengen. Det koker i lokalsamfunnet når seson-
gen starter. Tungeskjæring er tradisjon i mange 
bygder langs kysten vår. Ungdommen begynner 
tidlig, helt nede i 10 års alderen, med signatur fra 
mor i lomma og iver i blikket. Nergård velger den 
varianten. Det er verdt det når unge tungeskjæ-
rere setter sine lærenemme ben på fiskerihøg-
skolen. En dag er de tilbake. Fulle av lærdom og  
og allerede 10 års erfaring fra bransjen. Tungene 
de kuttet blir til delikatesser på våre bord og 
restauranter. Etterspørselen er bra, lure smil 
noterer dagens innsats før de går hjem til lekser 
og middag. 
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CodSPA
 SPA-BEHANDLING AV TORSK PÅ SENJA
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For å oppnå dette må vi blant annet ha 
tilgang på fersk hvitfisk året rundt. I 
Nergård begynner vi med torsken. For å 
ha tilgang på fersk torsk året rund må vi 
iverksette flere tiltak. Vi må ha anlegg 
nært de sentrale fiskefeltene for kystflå-
ten. I dag har Nergård anlegg i Lofoten, 
Vesterålen, Senja og Sørøya i Vest-Finn-
mark. Det er videre inngått et strategisk 
samarbeid med Polar Seafood Berlevåg 
AS, og man ser på en etablering i Kjølle-
fjord. Gjennom dette har vi også dekning 
i Øst-Finnmark.   

Det andre tiltaket er å få ferskfisktrålerne 
til å levere mest mulig fisk fra mai og 
utover året når det ellers er lite fisk langs 
kysten. Det siste tiltaket er levendelag-
ring og fangstbasert oppdrett. Gjennom 
levendelagring kan man levendelagre 
fisken i 12 uker, og dermed forskyve 
sesongen noe. Dersom man også velger 
å fôre opp fisken, vil man kunne holde 
fisken ennå lengre. Nergård har allerede 
etablert levendelagringsanlegg på Senja 
med et fullskala-anlegg i Senjahopen, og 
et mindre anlegg i Gryllefjord. I tillegg 
planlegger man et anlegg på Sørøya og 
har også godkjenning for dette i Bø. 

Levendelagring er ikke bare positivt i 
forhold til å forlenge sesongen, men det 
gir også klare kvalitetsgevinster. Ved å 
ha torsk i merd får du en fisk av ypper-
ste kvalitet som kan bløgges og sløyes 
i kontrollerte former i nært samarbeid 
med kundene. Nærings- og fiskeride-
partementet har lagt til rette for økt 
levendelagring gjennom forenkling av 
regelverk innenfor de rammene som 
er nødvendig for å sikre fiskehelse og 
velferd, samtidig som aktiviteten ikke 

må gi uakseptable miljøpåvirkninger. 
Det er også positivt at fiskerne får en 
kvotebonus ved å levere levendefisk til 
anleggene. I 2013 ble kvotebonus for leve-
ring av torsk til levendelagring økt fra 20 
til 50 pst. Dette betyr at fartøyets kvote 
bare belastes med halvparten av fangsten 
dersom den går til levendelagring. Dette 
vil stimulere til økt levendelagring og gi 
aktørene incentiver og tid til å bygge opp 
en lønnsom næring.

Nergårdkonsernet er med i flere FoU-pro-
sjekt knyttet til levendefangst. Gjennom 
CATCH-prosjektene er vi sammen med 
Nofima, andre industribedrifter og flåte-
leddet med på å dokumentere kvalitet på 
levendelagret torsk, produkt- og prosess-
utvikling, embalasje og markedsforhold. 
Videre er vi gjennom Nergård Havfiske 
AS med i et forskningsprosjekt ledet av 
Havforskningsinstituttet, hvor målet er å 
kunne ta fisken levende om bord i tråler-
ne. Vi har også kjørt prosjekter sammen 
med Nofi AS for å utvikle merder («tor-
skespa») for levendelagring av torsk. 

Gjennom disse tiltakene og et aktivt 
salgs- og markedsarbeid, mener Nergård 
at vi og næringen tar viktige steg i riktig 
retning for å styrke lønnsomheten i 
hvitfisknæringen. En fersk fisk av høy 
kvalitet kan brukes til en rekke anven-
delser; både som fersk fisk, filet, tørrfisk, 
klippfisk også videre. Gjennom å ha fersk 
fisk året rundt kan vi nå nye kunder og 
nye markeder, slik at man har klart det 
innenfor oppdrett av laks og ørret. Vi 
mener villfisken har et fantastisk poten-
siale – Nergårds fremtid er levende og vilt 
spennende. 

Nergård ønsker å være en sentral pådriver i 

å styrke lønnsomheten i verdikjeden hvitfisk, 

slik at man på sikt skal oppnå minst like gode 

priser i markedet som oppdrettslaks. 
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FISK MED
FREMTID

BÆREKRAFT

De norske villfiskstammene forvaltes bærekraftig
og vil være viktig for aktiviteten langs norske- 
kysten i uoverskuelig fremtid. Skreien er et godt 
eksempel på en livskraftig  fisk som danner grunn-
lag for stor aktivitet både på sjø og land. Av skrei 
lager vi fantastiske produkter som blir satt pris på 
over hele verden. Markedene er mange og flere kan 
det bli – dette er en anvendelig fisk som vi vil ta 
vare på og dele med flere. Vår satsning på levende-
lagring viser nettopp dette potensialet. 

Skreien og historiene rundt den deler vi med 
stolthet. Derfor var det med stor glede Nergård tok 
i mot H.K.H Kronprins Haakon, Sjømatrådet og 
deres gjester til å fiske skrei i Gryllefjord tidligere 
i år. Til tross for mye dårlig vær i begynnelsen av 
året viste Gryllefjord og Senja seg fra sitt aller beste 
under besøket. Kronprinsen og flere i følget fikk 
skrei på kroken som senere ble til nydelige retter. 
Tilberedt og konsumert samme dag, det er skreien 
på sitt beste. 

Vi tør slå fast:	Norsk	Sjømat	og	skrei	er	fantastisk!
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INNLEDNING

Nergård AS er morselskapet i Nergårdkonsernet. Nergård 
Holding AS som eide 100 % av aksjene i Nergård AS ble fusjonert 
inn i Nergård AS i 2014. Aksjene i Nergård AS eies med 58,34 % av 
selskapene Søstrene Nergård AS og 41,66 % av Bollagrunn AS.  
I slutten av 2014 ble det inngått en avtale i Søstrene Nergård AS  
om at det internasjonale sjømatkonsernet Samherji går inn på 
eiersiden i selskapet. Avtalen ble godkjent av Nærings- og 
fiskeridepartementet i begynnelsen av 2015. 

KONSERNETS VIRKSOMHET OG LOKALISERING

Nergård er et integrert sjømatkonsern innenfor fangst, for- 
edling og salg/marked. Selskapet er lokalisert i Nord-Norge med 
eget trålerrederi og med produksjonsbedrifter spredt langs kys-
ten fra Sørøya i Finnmark til Værøy ytterst i Lofoten i Nordland. 
Konsernet har produkter basert på hvitfisk og pelagisk fisk. 

Gjennom Nergård Havfiske AS eier konsernet fem trålere med 
13,09 kvoteenheter for torsk og hyse, og 14,74 kvoteenheter for 
sei N62o. De fem fartøyene har også betydelige rettigheter for 
fangst av sei i Nordsjøen og for blåkveite og reker. Rettighetene 
innen trål utgjør 15 % av slike rettigheter i Norge. I tillegg har 
Nergård eierinteresser i en del kystfartøyer med rettigheter 
innen hvitfisk og pelagisk fiskeri. Gjennom eierskapet i fangst- 
leddet får konsernets foredlingsindustri tilført råstoff og  
konsernet tar del i verdiskapingen i flåteleddet.

Innenfor foredling eier Nergård AS helt eller delvis fem selska-
per med industriaktivitet i sju lokalsamfunn langs kysten. To 
av selskapene driver innenfor hvitfisk foredling, ett selskap 
driver innenfor pelagisk foredling, mens to av selskapene er 
kombinerte hvitfisk- og pelagiske anlegg.

Nergårdkonsernet sysselsatte i 2014 ca. 347 årsverk fordelt på 
150 i flåteleddet, 197 i foredlingsindustrien og 17 innen salg og 
administrasjon. Konsernets hovedkontor er i Tromsø.

VIRKSOMHETSOMRÅDENE

Havfiskeflåte
Året har vært preget av høye kvoter og stigende markedspriser 
utover året. Dette, sammen med effektiv og stabil drift, har vært 
nøkkelfaktorer for å oppnå gode resultater. Gjennom systema-
tisk arbeid og gode rutiner har rederiet også i år levert et meget 
solid resultat. Selskapet deltar i et FoU-prosjekt i samarbeid 
med forskningsinstitusjoner og leverandørindustri knyttet til 
blant annet å ta om bord levende fisk for kontrollert avliving og 
bløgging. Dersom en lykkes med prosjektet kan det være med på 
å heve kvaliteten på trålfisk betraktelig i fremtiden. 

Pelagisk konsumindustri
Den pelagiske virksomheten i Nergård har i 2014 bestått av Ner-
gård Sild AS og Lofoten Viking AS. Totalkvoten på NVG-sild ble 
ytterligere redusert fra 2013 til 2014. Samtidig så har konsernet 
posisjonert seg i forhold til kjøp av makrell i nord. Både Nergård 
Senja AS og Lofoten Viking AS kjøpte makrell i 2014, totalt 
nesten 25.000 tonn. Konsernet har ambisjoner om ytterligere 
økning i 2015.  

Årets loddesesong var også positiv. Nergård Senja AS hadde 
en betydelig produksjon av lodderogn som ga positive bidrag. 
Loddekvotene øker i 2015 og man ønsker å øke aktiviteten på 
dette området.

Det er store utfordringer på pelagisk knyttet til importforbud 
innført av Russland i august 2014 på blant annet sjømat fra 
Norge. I tillegg er det krigstilstandene i Ukraina. Dette har vært 
markeder som Nergårdkonsernet tradisjonelt har satset tungt 
på. Konsernets kunder i disse to landene har som følge av oven-
nevnte, samt svekket lokal valuta, fått betydelige utfordringer 
som igjen har medført at konsernet har satt av betydelig beløp 
til tap på fordringer. 

På den positive siden er det besluttet å bygge mel- og oljeanlegg 
i Måløy. Dette vil styrke konkurranseevnen til konsernet.  
Denne fabrikken vil være i drift i 2016. 

Hvitfiskindustri
Innenfor hvitfisk er konsernets hovedprodukter klippfisk, 
saltfisk og tørrfisk. Fabrikkene på Sørøya og på Senja står for 
hoveddelen av volumene, mens fabrikken på Værøy produserer 
det meste av tørrfisk for det italienske markedet. I Bø har man 
lagt til rette for økt aktivitet på hvitfisk fremover. 

I 2014 har konsernet økt kjøpet av fisk vesentlig, både som følge 
av økte kvoter, gode vær- og fangstforhold samt en mer offensiv 
innkjøpspolicy. Selskapet har gjennom sin strategi på fersk fisk 
økt salget betraktelig på dette området sammenlignet med tid-
ligere år. Dette sammen med øvrige tiltak har gitt et betydelig 
løft i resultatene for 2014 sammenlignet med 2013. Selskapet 
har ambisjoner om å løfte resultatene ytterligere på hvitfisk. 
Konsernet hadde i 2014 for første gang levende torsk i merd og 
investerer ytterligere innenfor dette området i 2015. Man har 
styrket salg av fersk fisk gjennom eierskap i Lorentzen Export 
AS. Videre har konsernet investert i filetproduksjon basert på ny 
teknologi og man har inngått et strategisk samarbeid med Polar 
Seafood Berlevåg AS med hensyn til samarbeid på salg og mar-
ked. Dette sammen med kjøp av mer fisk fra kystflåten, effektiv 
produksjon og god ledelse skal løfte resultatene på hvitfisk i 
konsernet ytterligere fremover. 

Nergård AS med konsern 

Styrets årsberetning 2014
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Helse, miljø og sikkerhet i den daglige driften er et prioritert 
fokus- og arbeidsområde både på foredlingsanleggene på land 
og på selskapets fiskeflåte.

Det arbeides med å effektivisere bruken av energi, emballasje 
og kjemiske midler. Selskapet er også bevisst på at enhver skade 
på mennesker, miljø eller fysiske anlegg ikke er akseptabelt. 
Virksomheten har nulltoleranse på disse områdene og arbeider 
kontinuerlig med å finne metoder for å sikre mennesker, miljø 
og fysiske verdier på best mulig måte.

Konsernet har et gjennomsnittlig sykefravær på 5,34 prosent og 
3,94 prosent i morselskapet. Styret har fokus på tiltak som kan 
redusere sykefraværet. Høyest sykefravær har konsernet innen 
fangstvirksomheten. Konsernet hadde i 2014 ingen hendelser 
med alvorlig skade på ansatte. 

Bedriftshelsetjenester er innleid av virksomhetene for å drive 
kartlegging og forebygging av skader. Styret erkjenner at virk-
somhetenes art er slik at det er en del tungt og ensformig arbeid 
samt utfordringer mht støy, fukt, temperatur osv. Nergård 
legger vekt på at eksterne bedriftshelsetjenester skal utfor-
dres av virksomhetene selv, slik at aktuelle problemstillinger 
blir belyst som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid. 
Virksomhetene er i stor grad preget av sesongarbeid, der det er 
krevende å beholde kompetent arbeidskraft gjennom perioder 
med lavere aktivitet. Dette stiller store krav til virksomhetene 
med hensyn til HMS.

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre 
like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på 
grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hud-
farge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt for å 
fremme lovens formål innenfor vår virksomhet.

Nergård AS har som kjent lokalisert sine produksjonsbedrifter 
på mindre steder i Nordland, Troms og Finnmark. Dette 
medfører utfordringer mht tilgangen på arbeidskraft. En del 
av arbeidsoppgavene har blitt og vil bli løst gjennom rekrut-
tering av norsk og utenlandsk arbeidskraft på kontrakter. 
Nøkkelpersonell i virksomhetene er stort sett basert på lokal 
arbeidskraft og vi er avhengig av å kunne tilby disse arbeid 
hele året. Virksomhetene innser at hektiske sesonger med stort 
innslag av fremmedspråklige ansatte medfører utfordringer på 
HMS-området, og det jobbes kontinuerlig med rutiner for å sik-
re at de målsettinger som settes blir fulgt. I 2014 har man søkt å 
samkjøre bedriftene i Senjahopen, både med hensyn til ledelse 
og arbeid på tvers av selskapene. Dette vil kunne gi mer stabile 
og attraktive arbeidsplasser over tid. 

Konsernets fangstvirksomhet er opptatt av tiltak som reduse-
rer drivstofforbruket. Nergård er deltaker i NOX-fondet og har 
gjennomført tiltak for å redusere utslippene. På foredlingssiden 
arbeider Nergård med reduksjon av energi- og vannforbruk 
samt reduksjon av utslipp til omgivelser fra produksjonsvirk-
somhetene. Virksomhetenes produksjon er av en slik karakter 
at biologiske biprodukter har en relativt høy salgsverdi og gir 
dekningsbidrag. Det er derfor rent bedriftsøkonomisk lønn-
somt å samle opp mest mulig av de biologiske biprodukter. 
Konsernet forurenser ikke det ytre miljø mer en det som er 
vanlig for slike bedrifter. 

MATSIKKERHET

Nergård er opptatt av å sikre mattryggheten i selskapets virk-
somheter. Mattilsynet og våre kunder stiller strenge krav til 
hygienisk kvalitet på produktene og til selve produksjonspro-
sessen. Både selskapet selv, kunder og Mattilsynet gjennom-
fører revisjoner for å sikre at matsikkerheten er betryggende. 

FORSKNING OG UTVIKLING

Nergård Havfiske AS deltar i Senter for Forskningsdrevet 
Innovasjon (SFI)- CRISP. Målet er å drive forskning rettet mot 
måleinstrumenter for identifikasjon og overvåking, miljøvenn-
lige og selektive fiskeredskaper, samt kvalitet og verdiskapning.  
Prosjektperioden løper til 2016, med muligheter for forlengelse 
til 2019. Forskningsprosjektet finansieres av deltakerne og får 
i tillegg støtte fra Norges forskningsråd. Den forskningen vi 
har gjennomført hittil viser lovende resultater for kvalitets-
forbedring på fisk i fremtiden. Partnere er blant annet Hav-
forskningsinstituttet, Nofima og leverandører av fiskeletings-
utstyr og trålbruk.

Videre er Nergård industripartner i CYCLE som ledes av Sintef 
Fiskeri og havbruk. I CYCLE skal industri og forskere samarbei-
de om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Hvert 
ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres – og 
hver ressurs skal utnyttes til siste trevl.
 
Det er betydelige mengder restråstoff fra sjømatindustrien i 
Norge samt fra kjøtt- og fjørfeindustrien. Volumene understre-
ker at prosjektet er viktig sett fra både et økonomisk, miljø-
messig og samfunnsmessig perspektiv. Forskerne bruker verk-
tøy som sensorteknologi, robotisering og mer miljøvennlige 
prosesser for å utnytte både svinn fra produksjon og mat som 
forbrukerne i dag kaster.

Arbeidet med CYCLE har bred støtte fra politisk hold: Ifølge 
Landbruks- og matdepartementet bør reduksjon av matavfall 
bli et av de høyest prioriterte miljøområdene både i Norge og 
globalt. Kretsløpstankegang med best mulig miljøvennlig 
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utnyttelse av bioråstoff med verdiskaping som fokus, er et 
tema høyt på dagsorden både nasjonalt og globalt.

Prosjektet CATCH består av næringsaktører og representanter 
fra fem universiteter og skal gjennom forskningsprosjektet 
bidra til bedre kvalitet på torsk. Prosjektet ledes av Nofima. 

Det fireårige prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og 
tar for seg hele verdikjeden fra villfanget torsk tas opp av havet 
og til den ligger i handlekurven hos forbrukeren. Forsknings-
rådet har bevilget 29 millioner kroner for å optimalisere verdi-
potensialet for fangstbasert akvakultur.

Kystflåten fisker to tredjedeler av kvoten i løpet av tre måneder. 
CATCH skal forske på hvordan fisken kan fanges og lagres leven-
de for å slaktes når markedet ønsker det, og hvordan den kan 
foredles slik at forbrukerne får et høyverdig kvalitetsprodukt.

Industripartnere i CATCH er fiskebåtrederi, industri, emballa-
sjeprodusenter og detaljisthandel. Forskningspartnere er UiT, 
Zurich University, UiS, Duke University og Aarhus School of 
Business.

Nergårdkonsernet er videre engasjert i en rekke mindre 
forskningsprosjekter på kvalitet, bedre utnyttelse av restråstoff 
og levendelagring av torsk. 

LIKESTILLING

Av alle ansatte i hele Nergårdkonsernet var 32 prosent kvinner 
i 2014. I rederiet var det 1 prosent kvinner, mens industrien, 
administrasjonen og salg besto av 38 prosent kvinner. Kon-
sernstyret består av tre menn. Sammensetningen reflekterer 
eierskapet i morselskapet. 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av konsernets 
og morselskapets finansielle stilling og resultatet av årets 
virksomhet. I 2014 kom Finanstilsynet med en vurdering der 
de mener at strukturkvoter utgjør en immateriell eiendel iht 
IAS 38 og skal regnskapsmessig avskrives. Nergårdkonsernets 
konsesjoner består av både grunnkvoter og strukturkvoter.

RESULTATREGNSKAPET

Konsernets inntekter utgjorde 1.998 mill kr i 2014 mot 1.798 mill 
kr i 2013. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) utgjorde 
196 mill kr i 2014 mot 130 mill kr i 2013. Driftsresultatet (EBIT)  
er økt fra 44,2 mill kr i 2013 til 119 mill kr i 2014. 

Konsernets ordinære resultat før skatt utgjorde et overskudd på 
73,8 mill kr i 2014 mot et underskudd på -4,7 mill kr i 2013, noe 
som er en forbedring på 78,5 mill kr.

BALANSE OG LIKVIDITET

Ved utgangen av 2014 var konsernets egenkapital på 459,9 mill 
kr hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 31,52 %. Tilsvarende 
tall i 2013 var en egenkapital på 555 mill kr og en egenkapital-
andel på 34,8 %. Årsaken til lavere egenkapital til tross for posi-
tivt resultat skyldes fusjon med Nergård Holding AS og at det 
ble det vedtatt utbytte på 153 mill kr i forkant av fusjonen.

Likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter 
utgjorde 357,8 mill kr ved utgangen av året. Konsernets kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter var 103,5 mill kr i 2014 mot 
171,2 mill kr i 2013. Netto kontantstrøm fra investeringsaktivi-
teter var på -75,8 mill kr, mot -14,1 mill kr for 2014. 

Investeringene er hovedsakelig relatert til skip, maskiner og 
konsesjoner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
er på -19,6 mill kr, mot -152 mill kr i 2013. Morselskapet har 
langsiktig gjeld som lånes ut til datterselskapene. Endring i 
kontantbeholdning var på -22,4 mill kr fra 2013 til 2014. 

Konsernets arbeidskapital var 288 mill kr ved utgangen av 2014. 
Ved utgangen av 2013 var arbeidskapitalen 291 mill kr.  
 
Sum eiendeler er redusert med 136 mill kr fra 2013 til 2014. 
Reduksjon i balansen må ses i sammenheng med reduksjon i 
kundefordringer. Netto rentebærende gjeld ble redusert med 26 
mill kr og var ved årets utgang 810 mill kr. Det er overtatt rente-
bærende gjeld på om lag 153 mill kr i forbindelse med fusjon 
med Nergård Holding AS. 

FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING

Markedsrisiko
Morselskapet Nergård AS er eksponert for risiko knyttet til end-
ring i underliggende verdier i konsernets datterselskaper ved at 
selskapenes inntjeningspotensiale forringes.

Risikoeksponering som følge av endringer i valutakurser, 
identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av valuta-
sikringsinstrumenter. Selskapet følger retningslinjer vedtatt av 
styret vedrørende inngåelse av sikringsforretninger knyttet til 
deler av konsernets salg i utenlandsk valuta.  

Kredittrisiko
Risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å oppfylle 
sine forpliktelser har økt som følge av den globale finanskrisen.
Konsernet følger et eget kredittrisikosystem. I forhold til 
omsetningen i konsernet har tap på fordringer vært minimal 
historisk, men i 2014 har man måttet avsette til tap på fordrin-
ger, hovedsakelig på kunder i Russland og Ukraina. Vi ser at 
kredittrisikoen har økt gjennom året og vi gjør tiltak for å møte 
denne utviklingen.
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Likviditetsrisiko
Styret i Nergård AS vurderer likviditetsreserven i selskapet som 
akseptabel. Sammen med forventede positive kontantstrøm-
mer fra drift, skal dette sikre konsernets evne til å oppfylle nå-
værende og fremtidige forpliktelser. Det er ikke besluttet noen 
tiltak som endrer selskapets likviditetsrisiko.

Operasjonell risiko
I tillegg til ovennevnte risikofaktorer, vil konsernets virksom-
het være eksponert mot følgende operative risikofaktorer:
• Ugunstig utvikling i bransjens og konsernets ramme- 

betingelser fra offentlige myndigheter
• Priskonkurranse og muligheter for tap av markedsandeler
• Endring i rammebetingelser for kundene 
• Kostnadsvekst og svekket omstillingsevne
• Tilgang på arbeidskraft og rekrutteringsutfordringer
• Faktorer som vær, vind og dårlige fangstforhold
 
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen 
som får innvirkning på vurderinger av konsernets stilling. 

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 a bekreftes det at forutset-
ningene om fortsatt drift er til stede. 

MORSELSKAPETS REGNSKAP OG DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Morselskapets resultatregnskap
Nergård AS har en omsetning på 906 mill kr. For 2013 var 
tilsvarende tall 1.013 mill kr. Reduksjonen er på vel 100 mill 
kr. Salgsinntekt knytter seg til salg av fisk og fiskeprodukter. 
Annen driftsinntekt er inntekter fra administrasjon- og regn-
skapshonorarer fra datterselskapene. Morselskapet har fordrin-
ger på datterselskapene. Ved utgangen av året var fordringer på 
datterselskapene på kr 617 mill kr. Fordringene er renteberegnet 
med 35 mill kr for 2014. Beløpet er inntektsført som renteinn-
tekter fra foretak i samme konsern. Netto disagio utgjør 9,7 mill  
kr for 2014.

Nergård AS har et årsunderskudd på -35,6 mill kr 2014. Dette er 
en reduksjon på vel 53 mill kr. Det er to hovedårsaker til denne 
negative utviklingen; Avsetning til tap på kundefordringer i 
Russland og Ukraina samt disagio.   

Morselskapets balanse og likviditet
Morselskapets totale balanse var på 1.016 mill kr i 2014 mot 1.282 
mill kr i 2013. Egenkapitalen utgjorde 211,7 mill kr mot 400,4 
mill kr i 2013. Utviklingen i egenkapital må ses i sammenheng 
med et negativt resultat i 2014. Ved utgangen av 2014 var egen-
kapitalandelen 20,8 % av totalkapitalen. 

Morselskapets arbeidskapital ved årsskiftet var på 112,9 mill kr 
mot 186,6 mill kr i 2013. 

Resultatdisponering
Styret foreslår at årets overskudd på 55,058 mill kr disponeres 
som følger:
             

Overført fra annen egenkapital 55,058 mill kr 

Sum	disponert 55,058 mill	kr	

UTSIKTER FOR 2015 

2014 var et år med kontraster. Vi hadde en god utvikling i flere 
av selskapene i konsernet. Samtidig fikk vi store utfordringer på 
sentrale pelagiske markeder som Russland og Ukraina og måtte 
ta betydelige avsetninger på tap. Mot slutten av 2014 ble kvote-
ne på hvitfisk fastsatt for 2015. Det ble ca. 10 prosent nedgang 
på torsk og «status quo» på sei og hyse. For rederivirksomheten 
utviklet salgsprisene seg positivt gjennom hele året og det var 
generelt et meget godt fiske. Konsernet forventer at rederiet 
vil levere gode tall også i 2015. Det er nå åpnet for å samle flere 
kvoter på hver tråler, og dette gir oss muligheter til å ytterligere 
optimalisere driften i rederiet. 

På industrisiden forventer vi en fortsatt positiv utvikling i 2015. 
Vi tror at både råstoffprisene og markedsprisene vil bli høyere 
sammenlignet med 2014. Minsteprisene er allerede økt og det er 
konkurranse om råstoffet fra kystflåten. I 2014 var det fritt fiske 
for den minste flåten, fisken var lett tilgjengelig og det var et 
stabilt godt vær. 2015 vil ikke forløpe seg som i 2014. Samtidig er 
Nergårdkonsernet lokalisert flere steder langs kysten og dette 
styrker muligheten for å være nært der fisken landes. Vi har 
inngått samarbeid om mottak i Lofoten (Laupstad), har et sam-
arbeid med Polar Seafood AS i Berlevåg og ser på muligheten for 
å etablere oss i Kjøllefjord. Samtidig må vi være konkurranse-
dyktig på pris og service. Gjennom økt salg av fersk fisk har vi 
fått flere kunder og markeder samt tatt ned varelager og kredit-
trisiko. Dette gjøres samtidig som vi tar vare på kundeforhold-
ene vi har etablert over tid innenfor konvensjonell sektor. 

Kvotene for NVG-sild er ytterligere redusert fra 2014 til 2015 
og dermed tatt kraftig ned de siste årene. Dette fører til økt 
konkurranse om råstoffet og et betydelig marginpress. Konser-
nets pelagiske industri vil også i 2015 få et utfordrende år med 
færre markeder å selge i. Det øker viktigheten av å ytterligere 
posisjonere de pelagiske anleggene for å ta imot makrell, samt 
bidra til at makrellfiske i nord får økt oppmerksomhet. I tillegg 
vil vi jobbe oss inn i nye markeder og segmenter. Det er positivt 
at kvotene på lodde økte fra 2014 til 2015. I 2016 står mel- og olje-
fabrikken på Måløy klar. Det styrker posisjonen til konsernet 
ytterligere. 

37NERGÅRD ÅRSRAPPORT 2014



STYRETS ÅRSBERETNING

Året 2014 var preget av stor urolighet i sentrale markeder i øst 
samt stor volatilitet i valutakursene. Dette har medført at det er 
behov for fokus på både finansiell risiko og kredittrisiko i 2015. 
Videre er det behov for å styrke salgs- og markedsarbeidet. Dette 
er konsernet i gang med. 

Styret mener at konsernet tok noen steg i riktig retning i 2014 

med hensyn til drift. Styret mener at 2015 totalt sett blir et posi-
tivt, men utfordrende år for konsernet. 

TAKK TIL KONSERNETS ANSATTE

Styret vil takke alle ansatte i konsernet med dets datterselska-
per og tilsluttede selskaper for den innsatsvilje og lojalitet de 
har vist i 2014.

ERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER

Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberet-
ning og årsregnskap for Nergård – konsern og morselskap – for 
2014. Regnskapene er avlagt i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. Etter vår beste overbevisning gir opplys-

Tromsø, 25. mars 2015

ningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets og mor-
selskapets gjeld, finansielle stilling og resultat pr 31.12.2014. 
Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over konsernets og 
morselskapets økonomiske stilling med de mest sentrale risiko- 
og usikkerhetsfaktorer som konsernet står overfor.

mads torrissen Styremedlem 

tommy torvanger Konsernsjef 

bjarte tunold Styremedlem arne stang Styrets leder

Tromsø, 25. mars 2015

mads torrissen Styremedlem 

tommy torvanger Konsernsjef 

bjarte tunold Styremedlem arne stang Styrets leder
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Selskaps- og konsernregnskapet for Nergård AS består av 
følgende deler for morselskapet og konsernet:

• Resultatregnskap
• Balanse
• Kontantstrømoppstilling
• Noter

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og 

ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og 
revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/
sikre på tidspunktet for regnskapsavleggelsen, tilsier god 
regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat 
til bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom 
estimerte og faktiske tall.

Årsregnskapet for 2014 er utarbeidet i samsvar med regnskapslov 
og god regnskapsskikk.

Selskaps- og 
konsernregnskap
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RESULTATREGNSKAP (BELØP I 1000 KR)

 MOR KONSERN

2013 2014  DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013

1 002 703 893 846 Salgsinntekt 2 1 981 341 1 784 769

10 656 12 899 Annen driftsinntekt 2 16 428 13 128

1 013 359 906 745 Sum inntekter 1 997 769 1 797 897

860 726 813 906 Varekostnad 1 190 998 1 014 893

41 828 -1 636 Endring i beh. av varer under tilv. og ferdig tilv. varer 3 6 801 87 596

17 019 18 483 Lønnskostnad 4 236 187 215 617

1 558 -6 771 Avskrivning av varige driftsmidler og immat. eiend. 5 76 686 85 605

107 340 116 836 Annen driftskostnad 4 368 082 349 967

1 028 471 940 818 Sum driftskostnader 1 878 754 1 753 678

-15 112 -34 073 Driftsresultat 119 015 44 219

28 788 0 Resultat fra investering i datterselskap 0 0

0 0 Resultat fra investering i tilknyttet selskap 6 5 337 -1 106

42 998 35 411 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

6 019 8 536 Annen renteinntekt 11 096 8 008

9 682 21 961 Annen finansinntekt 8 34 925 21 061

-34 142 -38 764 Annen rentekostnad 5 -55 385 -53 491

-20 665 -41 167 Annen finanskostnad 8 -41 195 -23 358

32 680 -14 023 Netto finansposter -45 222 -48 886

17 568 -48 096 Ordinært resultat før skattekostnad 73 793 -4 667

110 12 495 Skattekostnad på ordinært resultat 10 -18 735 855

17 678 -35 601 Ordinært resultat 55 058 -3 812

17 678 -35 601 Årsresultat 55 058 -3 812

0 0 Minoritetens andel av resultat 11 25 001 16 530

17 678 -35 601 Overført fra / til annen egenkapital 11

17 678 -35 601 Sum anvendelse
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BALANSE (BELØP I 1000 KR)

 MOR KONSERN

2013 2014  EIENDELER  NOTE 2014 2013

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 Forskning og utvikling 5 1 933 0

0 0 Konsesjoner og immaterielle anleggsmidler 5, 9 319 626 316 864

7 449 29 626 Utsatt skattefordel 10 39 971 16 742

0 -8 030 Goodwill 5 -9 090 -3 739

7 449 21 596 Sum immaterielle eiendeler 352 440 329 867

Varige driftsmidler

664 664 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5, 9 275 097 271 709

199 141 Maskiner og anlegg 5, 9 188 799 200 433

0 0 Skip 5, 9 108 527 124 612

2 524 1 406 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 5, 9 12 260 13 076

3 387 2 211 Sum varige driftsmidler 584 683 609 830

Finansielle anleggsmidler

132 894 163 226 Investering i datterselskap 6 0 0

1 984 2 186 Investering i tilknyttet selskap 6 21 127 15 761

671 870 617 290 Lån til foretak i samme konsern 12 0 0

0 0 Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 9 404 8 714

980 980 Investeringer i aksjer og andeler 7 1 310 1 410

79 645 Andre langsiktige fordringer 7 962 7 137

807 807 784 327 Sum finansielle anleggsmidler 39 803 33 022

818 643 808 134 Sum anleggsmidler 976 926 972 719

Omløpsmidler

2 851 4 487 Varer 3, 9 191 832 198 633

Fordringer

229 912 133 464 Kundefordringer 9, 12 231 377 356 831

205 869 52 950 Kortsiktige konsernfordringer 12 0 0

24 509 16 368 Andre fordringer 36 382 53 109

460 290 202 782 Sum fordringer 267 759 409 940

Investeringer

45 45 Markedsbaserte aksjer 50 45

45 45 Sum investeringer 50 45

867 1 387 Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 22 449 14 400

464 053 208 701 Sum omløpsmidler 482 090 623 018

1 282 696 1 016 835 Sum eiendeler 1 459 016 1 595 737
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arne stang
Styrets leder

mads torrissen 
Styremedlem 

bjarte tunold 
Styremedlem 

tommy torvanger

Konsernsjef 

BALANSE (BELØP I 1000 KR)

 MOR KONSERN

2013 2014  GJELD OG EGENKAPITAL  NOTE 2014 2013

Egenkapital

Innskutt egenkapital

8 313 8 313 Aksjekapital 11 8 313 8 313

101 131 203 335 Overkurs 11 203 335 101 131

109 444 211 648 Sum innskutt egenkapital 211 648 109 444

Opptjent egenkapital

290 997 0 Annen egenkapital 11 119 711 341 672

0 0 Minoritetsinteresser 11 128 500 103 499

290 997 0 Sum opptjent egenkapital 248 211 445 171

400 441 211 648 Sum egenkapital 459 859 554 615

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

0 0 Pensjonsforpliktelser 4 881 1 285

0 0 Sum avsetning for forpliktelser 881 1 285

Annen langsiktig gjeld

603 785 708 554 Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 9 780 629 678 842

1 063 833 Øvrig langsiktig gjeld 5 23 527 28 793

604 848 709 387 Sum annen langsiktig gjeld 804 156 707 635

Kortsiktig gjeld

141 827 26 184 Gjeld til kredittinstitusjoner 9, 13 28 432 142 819

45 736 6 852 Leverandørgjeld 60 233 107 520

81 264 46 125 Gjeld til konsernselskaper 12 0 0

0 0 Betalbar skatt 10 30 860 4 850

1 064 4 162 Skyldige offentlige avgifter 26 460 27 276

0 0 Utbytte 11 0 16 530

7 516 12 477 Annen kortsiktig gjeld 48 135 33 207

277 407 95 800 Sum kortsiktig gjeld 194 120 332 202

882 255 805 187 Sum gjeld 999 157 1 041 122

1 282 696 1 016 835 Sum egenkapital og gjeld 1 459 016 1 595 737

Tromsø, 31.12.2014 / 25.03.2015
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING  (BELØP I 1000 KR)

MOR KONSERN

2013 2014 2014 2013

Selskaps- og konsernregnskap for 2014

17 567 -48 096 Resultat før skattekostnad 73 793 -4 667

0 0 Periodens betalte skatt -4 850 -10 476

655 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 316

1 558 1 260 Ordinære avskrivninger 76 686 85 605

73 860 33 940 Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 85 008 88 391

0 0 Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse -404 -136

-64 -7 817 Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviterer 0 0

0 0 Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode 0 -1 106

-55 961 -57 412 Endring i andre tidsavgrensningsposter -126 731 13 275

37 615 -78 125 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 103 502 171 202

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

7 500 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 107 9 071

-124 -84 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -66 366 -24 050

732 -1 179 Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak -1 716 1 400

-762 8 032 Inn/utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak -7 818 -548

7 346 6 769 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -75 793 -14 127

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

0 153 125 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 159 925 0

-57 164 -48 585 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -63 404 -77 177

0 0 Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 14 928 1 985

0 28 590 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -16 530 -14 319

50 000 -192 Innbetaling av egenkapital -192 50 000

-60 559 -115 642 Netto endring i kassekreditt -114 387 -112 475

54 820 81 880 Innbetalinger av utlån datterselskaper 0 0

-32 000 -27 300 Utbetalinger av utlån til datterselskaper 0 0

-44 903 71 876 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -19 660 -151 986

58 520 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 8 049 5 089

809 867 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 14 400 9 311

867 1 387 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 22 449 14 400
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GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER - VURDERING OG KLASSIFISERING  
- ANDRE FORHOLD

Selskaps- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, 
balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og 
er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regn-
skapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2014. For å gjøre 
selskaps- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert 
slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den 
nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig 
en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet i 
norske kroner.

Selskaps- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende 
prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, 
kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter re-
sultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med 
opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og portefølje-
styring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske 
tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, 
tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig 
estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. 

Alle inntekter og kostnader er resultatført, likevel slik at virk-
ning av endring av regnskapsprinsipp og eventuelle korrige-
ringer av tidligere års feil er ført direkte mot egenkapitalen. I 
den sammenheng viser vi til note 5 vedrørende avskrivning av 
strukturkvoter. Årsregnskapet er utarbeidet etter ensartede 
prinsipper som anvendes konsistent over tid. Det kan fremkom-
me avvik mellom estimerte og faktiske tall.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

Konsoliderte selskap
Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet 
og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende 
innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske 
stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som 
en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, 
i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier 
mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som 
eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige 
regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. 
Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestem-
mende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas 
frem til avhendelsestidspunktet.

Trinnvis kjøp
Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler 

og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til 
grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, 
vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak 
av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. 
I 2014 har Nergård AS kjøpt opp aksjer i Lorentzen Export AS, 
Gryllefjord Seafood AS og Lofoten Stockfish Company AS.

Endret eierandel i datterselskap
Endring i eierandel i datterselskap kan skje ved kjøp/salg av 
eierandeler, rettet kapitalutvidelse, rettet kapitalnedsettelse,  
fusjon eller fisjon i datterselskapet. Idet datterselskapets  
balanse- og resultatposter inkluderes fullt ut i konsernregn-
skapet, vil endret eierandel i datterselskap anses, uansett form, 
å være egenkapitaltransaksjoner for konsernet. Det oppstår 
ikke tap eller gevinst i konsernregnskapet, men transaksjonen 
vil medføre at majoritetens og minoritetens egenkapital ikke 
måles med basis i de samme verdier. 

Utgang datterselskap
Gevinst eller tap ved utgang datterselskap måles på det tids-
punktet bestemmende innflytelse opphører. Gevinst eller tap 
utgjør salgspris fratrukket datterselskapets eiendeler, gjeld og 
minoritetsinteresser slik disse fremkommer i konsernregn-
skapet på salgstidspunkt. Balanseført utsatt skatt relatert til 
datterselskapet inngår i beregningen av gevinsten eller tapet. 
Gevinst eller tap ved salg av datterselskap klassifiseres som 
driftsinntekt eller driftskostnad med mindre annen klassifi- 
sering følger av NRS om ekstraordinære poster. Utgang av 
datterselskap medfører i tillegg en reduksjon av konsernets 
egenkapital som tilsvarer balanseført minoritetsinteresse i 
solgt enhet på salgstidspunktet. 

Eliminering av interne transaksjoner
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom sel-
skaper i konsernet er eliminert.

Eliminering av eierandeler i datterselskap
Eierandeler i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet et-
ter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierande-
lene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet 
analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold 
til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes for-
ventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill 
og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende 
forhold og forventet økonomisk levetid. 

Underkonsern benytter seg av regnskapsloven § 3-7, unntak fra 
konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern.

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER - VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP - REKLASSIFISERINGER 
- VIRKNING AV ENDRING I KONSERNSAMMENSETNING



46 NERGÅRD ÅRSRAPPORT SELSKAPS- OG KONSERNREGNSKAP 2014

Minoritetsinteresse
Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenka-
pital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.

Generelle prinsipper
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er 
klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert 
som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgs-
kostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. 
Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. An-
leggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en 
verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning 
av anleggsmiddelet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til 
grunn for gjeldsposter.

Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de 
generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i 
de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og 
presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt 
på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap 
som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndel- 
ingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og 
rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. 

REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER

Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer 
følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og 
tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabat-
ter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Offentlige tilskudd 
inntektsføres på utbetalingstidspunktet. Tilskudd vises under 
andre driftsinntekter. 

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med 
de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved 
omstrukturering og nedleggelse av virksomhet, kostnadsføres 
samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet.  

Annen driftsinntekt og annendriftskostnad
Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng 
med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre 
driftsinntekter og -kostnader. Husleieinntekter faktureres etter 
kontrakter, fellesutgifter er fakturert og presentert netto under 
andre driftsinntekter.

Avsetninger
For enkelte regnskapsposter avsettes det for forventede frem-

tidige kostnader basert på estimater og informasjon som er 
tilgjengelig på tidspunkt for regnskapsavleggelsen

Transaksjoner med nærstående parter
Kjøp- og salgstransaksjoner med nærstående parter er gjen-
nomført til vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter 
aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes øko-
nomiske levetid. Strukturkvoter avskrives lineært over 20–25 år.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, 
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den 
virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, 
og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, 
skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet 
med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjons-
utstyr periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlike-
hold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved 
større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes 
levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kost-
nadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en 
økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner 
15.000. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir 
aktivert som en del av kostprisen. 

Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes 
økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. 
Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eien-
deler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskost-
nader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og for-
pliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet 
rentekostnad.

FINANSIELLE EIENDELER

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap
Med datterselskap menes selskap der morselskapet normalt har 
en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og 
strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innfly-
telse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i selskaps-
regnskapet.

I balansen vises eierandeler i datterselskapet som finansielt 
anleggsmiddel.

Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en 
eierandel på 20–50 %, hvor investeringen er av langvarig og 
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strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig 
innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapital-
metoden i konsernregnskapet og etter kostmetoden i selskaps-
regnskapet.

Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert 
på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for 
eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris 
på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført 
egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyt-
tet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler 
i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

Øvrige aksjer klassifisert som anleggsmiddel
Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmid-
ler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost 
og markedsverdi.

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instru-
menter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig 
verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8.

ØVRIGE INVESTERINGER I FINANSIELLE INSTRUMENTER

Sikringsforretninger og utenlandsk valuta
Den ordinære virksomheten medfører eksponering for kreditt-, 
rente- og valutarisiko. Finansielle derivater benyttes som sik-
ring mot svingninger i valutakurser. 

På tidspunkt for kontraktsinngåelse identifiserer konsernet om 
sikringsforretningen er sikring av eiendeler eller gjeld – virkelig 
verdisikring, eller sikring av fremtidige transaksjoner – kon-
tantstrømsikring. 

Selskapet har kontantstrømsikring for kjøp av bunkers. Sik-
ringsobjekt og verdiendring regnskapsføres ikke. Resultatet av 
sikringen føres løpende mot kontantstrømmen som er sikret, 
som reduksjon av bunkerskostnad. Kontantstrømsikringen om-
fatter 50 % av forventet forbruk av bunkers til og med utgangen 
av regnskapsåret 2014. 

Endring i virkelig verdi på derivater som er identifisert som 
virkelig verdisikring og som er en effektiv sikring, innregnes 
i resultatregnskapet sammen med endring i virkelig verdi på 
eiendelen eller gjelden som er sikret. 

Endring i virkelig verdi på derivater som er identifisert som 
kontantstrømsikring som ikke er effektive sikringer, innregnes 
endringen i resultatet. Endring i virkelig verdi på kontantstrøm-
sikring som er effektive sikringer av fremtidige transaksjoner, 
resultat- eller balanseføres ikke. 

Bankkontoer, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes 

etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap 
er presentert som finansposter.  
Terminkontrakter 
Selskapet og konsernet bruker terminkontrakter på utenlandsk 
valuta for å sikre en framtidig vekslingskurs på eksisterende 
(balanseførte) fordringer/gjeld (verdisikring), eller på rimelig 
sikre framtidige inn-/utbetalinger i fremmed valuta (kontant-
strømsikring). 

Regnskapsmessig klassifiseres terminkontraktene som 
sikringsinstrumenter. Terminkontraktene regnskapsføres til 
virkelig verdi i balansen. 

Endringer i virkelig verdi på terminkontrakter som sikrer 
balanseposter (verdisikring), føres over resultatregnskapet. 
Endringer i virkelig verdi på terminkontrakter som er kontant-
strømsikring regnskapsføres ikke, men gis opplysninger om i 
noter til regnskapet. 

Varelager og varekostnad
Beholdning av varer vurderes til det laveste av kostpris etter 
«først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for 
tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel 
av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte 
varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris 
solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god 
regnskapsskikk pr. årsslutt.

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede 
tap.

Utsatt skatt og skattekostnad
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgan-
gen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skat-
tesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre 
innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel 
særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforplik-
telser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige 
forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. 
Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt 
skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korri-
gert for feil i tidligere års beregninger.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontan-
ter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer 
som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres 
til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre 
måneder fra anskaffelsesdato.
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FUSJONER I 2014

I 2014 er Nergård Holding AS fusjonert med Nergård AS, i tillegg 
har Nergård Moskenes AS fusjonert med Lofoten Viking AS. 
Fusjonene er gjennomført etter konsernkontinuitet.

KONSERNSAMMENSETNING

Datterselskap som nevnt under er selskaper hvor Nergård AS 
direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av aksjene, 
og/eller har bestemmende innflytelse. 

KONSERNSPISSEN NERGÅRD AS

Selskap Konserntilknytning Eierandel

Nergård AS Morselskap

Lofoten Viking AS Datterselskap 52,3 %

Nergård Bø AS Datterselskap 100,0 %

Nergård Eiendom AS Datterselskap 100,0 %

Nergård Havfiske AS Datterselskap 79,3 %

Nergård Senja AS Datterselskap 100,0 %

Nergård Sild AS Datterselskap 100,0 %

Nergård Sørøya AS Datterselskap 100,0 %

Nergård Pelagic AS Datterselskap 100,0 %

Lorentzen Export AS Datterselskap 51,0 %

UNDERKONSERN LOFOTEN VIKING AS

Selskap Konserntilknytning Eierandel

Lofoten Viking AS Morselskap 52,3 %

Lofoten Stockfish Company AS Datterselskap 100,0 %

Værøy Fryselager AS Datterselskap 60,5 %

UNDERKONSERN NERGÅRD SENJA AS

Selskap Konserntilknytning Eierandel

Nergård Senja AS Morselskap 100,0 %

Nergård Havfiske AS Datterselskap Nergård AS 20,7 %

Gryllefjord Seafood AS Datterselskap Nergård AS 49,0 %
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Konsernet omfatter flere virksomhetsområder innen fangst, 
foredling og salg av sjømat. Konsernet bruker virksomhets-
områdene som primært rapporteringssegment og geografisk 

segmentering som sekundært rapporteringssegment. Salg 
mellom virksomhetsområdene skjer på forretningsmessige 
vilkår.

Geografiske	områder   
Alle konsernets virksomheter er lokalisert i Nordland, Troms 
og Finnmark. Konsernets produkter eksporteres til en rekke 
land i fire verdensdeler. De viktigste markedene er Russland, 

Virksomhetsområder Fangst Hvitfisk Pelagisk Salg Adm., eiendom Sum konsern

Eksterne inntekter 382 803 559 397 675 448 360 416 19 705 1 997 769

Interne inntekter 2 676 43 520 17 281 533 431 25 057 621 965

Sum inntekter før elm. 385 479 602 917 692 729 893 847 44 762 2 619 734

NOTE 2 Segmentinformasjon

Portugal, Ukraina, Spania, Italia, Nigeria, Kongo, England, 
Brasil, Kina og Den dominikanske republikk.

NOTE 3 Varer

MOR KONSERN

Varer 2014 2013 2014 2013

Råvarer og hjelpestoffer 0 0 10 371 16 647

Varer under tilvirkning 0 0 0 0

Ferdigvarer 4 487 2 851 163 458 162 931

Emballasje, bunkers, reservedeler 0 0 15 083 16 498

Handelsvarer 0 0 2 920 2 557

Sum lager av varer 4 487 2 851 191 832 198 633

Konsernets varelager vurderes til laveste verdi av full tilvirkningskost og markedspriser. Ved full tilvirkningskost tillegges både 
variable og faste kostnader.

NOTE 4 Lønnskostnader / Antall årsverk / Godtgjørelser / Pensjoner mm. 

MOR KONSERN

Lønnskostnader mm. 2014 2013 2014 2013

Lønn og styrehonorar 16 078 14 685 216 304 200 611

Arbeidsgiveravgift 879 808 4 728 4 429

Pensjonskostnader, ytelsebasert 0 0 0 638

Pensjonskostnader, innskuddsbasert 916 805 2 624 2 469

Andre ytelser, inkluderer innleid arbeidskraft 610 721 12 531 7 470

Sum lønnskostnader 18 483 17 019 236 187 215 617

Gjennomsnittlig antall årsverk 17 17 347 367
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Selskapet har ingen forpliktelser til daglig leder eller leder av 
styret mht. ytelse av særskilt vederlag ved opphør eller endring 
av ansettelsesforholdet eller verv. Det er kostnadsført i 2014, 

2,5 mill under andre driftskostnader som gjelder kjøp av 
tjenester fra AK Stang AS. Daglig leder i morselskapet  inngår i 
selskapets ordinære pensjonsordning.

Godtgjørelser Mor Daglig leder Styret mor Styret konsern

Lønn 2 134 0 0

Annen godtgjørelse 19 0 0

Inngåtte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om 
tjenestepensjon. To datterselskap har selvstendige avtaler 
som er balanseført. Ordningene gir rett til definerte fremtidige 
ytelser hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå 

ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra 
folketrygden. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig 
i henhold til NRS.

SAMMENSETNING AV SAMLEDE PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

MOR KONSERN

Pensjonskostnad 2014 2014

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 583

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 0 241

Avkastning på pensjonsmidler 0 -226

Resultatført virkning av estimatavvik 0 0

Administrasjonskostnader 0 72

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 34

Netto pensjonskostnad 0 704

AVSTEMMING AV PENSJONSORDNINGENES FINANSIERTE STATUS MOT BELØP I BALANSEN

Pensjonsforpliktelsen:

Påløpte pensjonsforpliktelser 0 7 560

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 0 5 682

Påløpt pensjonsforpliktelser til markedsverdi 0 -1 878

Arbeidsgiveravgift 0 -95

Påløpt pensjonsforpliktelser inkl. aga 0 -1 973

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 0 1 038

Tilpasning AGA tidligere beregninger 0 54

Netto pensjonsforpliktelse inkl aga LOF 0 -881

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 3,00 %

Forventet avkastning på fondsmidler 3,80 %

Forventet lønnsregulering 3,25 %

Forventet G-regulering 3,00 %

PENSJONSKOSTNAD MOR OG KONSERN Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser
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MOR KONSERN

Godtgjørelse til revisor eks. mva 2014 2013 2014 2013

Revisjonshonorar 455 311 1 324 1 335

Andre attestasjoner 0 0 77 139

Skatterådgivning og annen bistand 39 142 103 278

Juridisk bistand KPMG Law 220 251 512 954

Sum godtgjørelse til revisor eks mva 714 704 2 016 2 706

Tomt/bygn. Maskiner Driftsløsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01 1 359 582 6 023 7 964

Tilgang 0 0 84 84

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 1 359 582 6 107 8 048

Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned. 01.01 695 382 3 499 4 576

Akkumulerte avskrivninger 31.12 695 440 4 701 5 836

Akkumulerte nedskrivninger 31.12 0 0 0 0

Akkumulerte reverserte nedskrivninger 31.12 0 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12 664 141 1 406 2 211

Årets avskrivninger 0 58 1 202 1 260

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Økonomisk levetid Inntil 40 år Inntil 20 år Inntil 10 år

Skip Tomt/bygninger Maskiner Driftsløsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01 380 483 491 946 360 681 51 129 1 284 239

Tilgang kjøpte driftsmidler/immaterielle eiendeler 10 430 24 054 18 948 0 53 432

Avgang 0 0 -2 535 -107 -2 642

Anskaffelseskost 31.12 390 913 516 000 377 094 51 022 1 335 029

Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned. 01.01 255 871 220 237 160 248 38 053 674 409

Akkumulerte avskrivninger 31.12 282 386 240 903 188 295 38 762 750 346

Akkumulerte nedskrivning 31.12 0 0 0 0 0

Akkumulerte reverserte nedskrivninger 31.12 0 0 0 0 0

Gevinst avgang driftsmidler 0 0 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12 108 527 275 097 188 799 12 260 584 683

Årets avskrivninger 26 427 18 651 28 398 3 966 77 442

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Økonomisk levetid Inntil 25 år Inntil 50 år Inntil 25 år Inntil 10 år

NOTE 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Mor   

NOTE 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - konsern   
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Forskning og utvikling Konsesjon Goodwill Sum

Anskaffelseskost 01.01 0 364 134 -11 017 353 117

Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler 1 933 11 000 1 716 14 649

Fusjon Nergård Holding AS 0 0 -40 154 -40 154

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 1 933 375 134 -49 455 327 612

Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned. 01.01 0 40 645 -31 371 9 274

Akkumulerte avskrivninger 31.12 0 48 883 -40 365 8 518

Akkumulerte nedskrivninger 31.12 0 0 0 0

Akkumulerte reverserte nedskrivninger 31.12 0 -6 625 0 -6 625

Balanseført verdi pr. 31.12. 1 933 319 626 -9 090 312 469

Årets avskrivninger 0 8 238 -8 994 -756

Årets nedskrivninger 0 0 0 0

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Økonomisk levetid Inntil 25 år Inntil 10 år

Leasede driftsmidler Mor Konsern

Balanseført verdi pr. 31.12 av pantsatte, leasede driftsmidler 0 43 598

Balanseført gjeld pr. 31.12 med pant i leasede driftsmidler 833 22 926

Finansielle leieforpliktelser nedbetales som følger

Betalte renter i 2014 51 1 639

Betalte avdrag i 2014 230 8 657

Forfall om mindre enn ett år 230 7 498

Forfaller om mellom 2 og 5 år 602 15 233

Forfaller om mer enn 5 år 0 196

Selskapets konsesjoner består av grunnkvoter og struktur-
kvoter. Strukturkvotene er tildelt med en forhåndsfastsatt tids-
begrensning på 20 eller 25 år, mens grunnkvotene er «evig-
varende» (tildeles årlig uten ny prøving og uten forhåndsfast-
satt tidsbegrensning). Etter utløpet av struktukvotenes tids-
begrensning, vil det samlede kvantum omfordeles på grunn-
kvotene.  

På bakgrunn av dette har selskapet ikke avskrevet strukturkvo-
tene, men foretatt en årlig test for verdifall hensyntatt hvordan 
en refordeling etter endt løpetid på strukturkvotene vil påvirke 
selskapets grunnkvoter. 

Styret er kjent med at Finanstilsynet har gjennomført 

kontroll ved et tilsvarende børsnotert foretak, og kommet til en 
vurdering av at strukturkvotene utgjør immaterielle eiendeler i 
henhold til IAS 38. Siden det gjelder en tidsbegrenset rettighet, 
mener Finanstilsynet at rettigheten skal avskrives over kvotens 
resterende levetid til null. Om det blir utfallet, har Finastilsynet 
bestemt hva som skal være regnskapspraksis på området og 
øvrige aktører må forholde seg til det. Børsnoterte selskaper 
bruker IFRS, men konklusjonen vil så langt vi kan se ikke bli 
annerledes under norske regnskapsbestemmelser. 

Styret mener at tidligere prinsipp gir et bedre bilde av realitete-
ne, men aksepterer  at Finanstilsynet har kommet til en annen 
konklusjon og endrer derfor  regnskapsprinsipp knyttet til 
strukturkvoter.
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Tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskaps-
regnskapet og etter egenkapmetoden  i konsernregnskapet, 

jfr. prinsippnote - Note 1. Tilknyttede selskaper i Mor er etter 
egenkapitalmetoden verdsatt i konsernregnskapet til:

NOTE 6 Datterselskaper - Mor

NOTE 6  Tilknyttede selskaper - Mor

Selskap Forretnings-
kontor

Eier-
andel i %

Stemme-
andel i %

Anskaff-
elsekost

Kapitalendring 
 tidligere år

Bokført 
verdi

Lofoten Viking AS Værøy 52,3 % 52,3 % 10 198 10 198

Nergård Bø AS Bø i Vesterålen 100,0 % 100,0 % 42 060 42 060

Nergård Eiendom AS Berg 100,0 % 100,0 % 7 630 7 630

Nergård Havfiske AS Harstad 79,3 % 79,3 % 42 596 42 596

Nergård Senja AS Torsken 100,0 % 100,0 % 9 550 9 550

Nergård Sild AS Berg 100,0 % 100,0 % 44 415 44 415

Nergård Sørøya AS Hasvik 100,0 % 100,0 % 30 000 30 000

Nergård Pelagic AS Tromsø 100,0 % 100,0 % 30 30

Lorentzen Export AS Tromsø 51,0 % 51,0 % 1 747 1 747

Nedskrivning aksjer i DS -25 000 -25 000

Sum investering i datterselskaper 188 226 -25 000 163 226

Værøy 
Isanlegg AS

Lorentzen
Export AS

Juda Ben 
Hur AS

Juda
Holding AS

Norway 
Prawns AS

Torsken 
Flåtefond AS

Samlet 
for TS

Formelle opplysninger

Forretningskontor Værøy Tromsø Berg Tromsø Tromsø Lenvik

Eierandel 10,0 % 51,0 % 19,0 % 19,0 % 40,0 % 50,0 %

Stemmeandel 10,0 % 51,0 % 19,0 % 19,0 % 40,0 % 50,0 %

Opplysninger relatert til ansk. tidspkt. (i anskaffelsesåret)

Anskaffelseskost 25 0 147 13 5 364 1 000

EK på ansk. tidspkt 25 0 147 13 5 364 1 000

Oppkjøp/nedsalg i året

Nedskrivning tilknyttede selskaper -4 364 -4 364

Sum tilknyttede selskaper 25 0 147 13 5 364 1 000 -4 364 2 186

Opplysninger relatert til årets tall

Inngående balanse 01.01. 2 1 058 1 199 11 2 851 0 5 121

Oppkjøp / nedsalg i året 0 948 0 0 0 0 948

Overgang til DS i 2014 0 -2 965 0 0 0 0 -2 965

 +/- Andel årets resultat -2 959 269 -2 542 0 1 766

 - Utbytte og annet 0 0 0 0 0 0 0

Sum investering i tilknyttede 
selskaper 0 0 1 468 9 3 393 0 4 870
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NOTE 6 Tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet - konsern, 
(må ses i sammenheng med tilsvarende note for Mor)

Fjordgård 
Samfiske AS

Gryllefj. 
F.selsk. AS

Hasvik M. 
Senter AS

Juda Ben 
Hur AS

Juda 
Holding AS 

Formelle opplysninger
Forretningskontor Lenvik Gryllefjord Hasvik Senjahopen Senjahopen
Eierandel 49,0 % 41,0 % 50,0 % 30,8 % 30,8 %
Stemmeandel 49,0 % 41,0 % 50,0 % 30,8 % 30,8 %

Opplysninger anskaffelsestidspunktet
Anskaffelseskost 153 300 258 1 415 23
EK på ansk. tidspkt 153 300 258 1 415 23

Opplysninger relatert til årets tall
Inngående balanse 73 2 054 876 1 939 19
Oppkjøp/nedsalg i året 0 0 0 0 0
+/- Andel årets resultat -65 745 0 457 -4
- Utbytte og annet 0 0 0 0 0
Utgående balanse 31.12. 8 2 799 876 2 396 15

Lofoten  
Stockf. AS

Bygg-
torget AS

Selfjord-
buen AS

Senja  
Handelsf

Novita 
Rederi AS 

Formelle opplysninger
Forretningskontor Bodø Værøy Torsken Lenvik Bodø
Eierandel 22,2 % 26,0 % 49,0 % 33,0 % 33,3 %
Stemmeandel 22,2 % 26,0 % 49,0 % 33,0 % 33,3 %

Opplysninger anskaffelsestidspunktet
Anskaffelseskost 300 760 4 691 33 10
EK på ansk. tidspkt 300 760 2 857 33 10

Opplysninger relatert til årets tall
Inngående balanse 118 933 3 244 33 0
Oppkjøp/nedsalg i året 0 0 0 0 0
+/- Andel årets resultat 0 102 4 263 -33 0
Overgang til DS i 2014 -118 0 0 0 0
-Utbytte og annet 0 0 0 0 0
Utgående balanse 31.12. 0 1 035 7 507 0 0

Værøy 
Isanl. AS

Ørnfjord 
Redskap AS

Værøy 
Bunker AS

Gryllefjord 
Seafood AS

Samlet 
for TS

Formelle opplysninger
Forretningskontor Værøy Lenvik Værøy Torsken
Eierandel 31,8 % 33,0 % 50,0 % 49,0 %
Stemmeandel 31,8 % 33,0 % 50,0 % 49,0 %

Opplysninger anskaffelsestidspunktet
Anskaffelseskost 319 134 75 1 960
EK på ansk.tidspkt. 319 134 75 1 960

Opplysninger relatert til årets tall
Inngående balanse 797 219 343 0 10 844
Oppkjøp/nedsalg i året 0 0 0 1 960 1 960
+/- Andel årets resultat -7 -4 84 -1 960 3 571
Overgang til DS i 2014 0 0 0 0 -118
- Utbytte og annet 0 0 0 0 0
Utgående balanse 31.12. 790 215 427 0 16 257

Resultatandel TS - Mor 1 766 Verdi TS - Mor etter egenkap.metode 4 870
Resultatandel TS - Konsern 3 571 Verdi TS - Konsern etter egenkap.metode 16 257
Sum resultatandel tilknyttede selskaper 5 337 Sum utg. balanse tilknyttede selskaper 21 127
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Anskaffelseskost Balanseført verdi

Anleggsmidler:

TIL Holding AS 700 700

Itube AS 100 100

Steinerterminalen AS 22 22

Andre aksjer 158 158

Sum langsiktig investering i aksjer og andeler 980 980

Anskaffelseskost Balanseført verdi

Anleggsmidler:

TIL Holding AS 700 700

Itube AS 100 100

Steinerterminalen AS 22 22

Øvrige selskaper - mindre aksjeposter 488 488

Sum langsiktig investering i aksjer og andeler 1 310 1 310

Valutarisiko

Den ordinære virksomheten medfører eksponering for valutarisiko. 
Terminkontrakter benyttes som sikring mot svingninger i valuta-
kurser. Som en klar hovedregel for all eksport av varer i konsernet 
gjelder at fordringer i valuta sikres ved kontraktsinngåelse - virkelig 
verdisikring. Endring i virkelig verdi på virkelig verdisikringer som 
er effektive, innregnes i resultatregnskapet sammen med endring i 
virkelig verdi på fordringen som sikres. 

Agio er presentert under annen finansinntekt og utgjør for mor-
selskapet 16,7 mill kr, disagio vises under annen finanskostnad og 
utgjør 26,4 mill kr. Netto agio realisert og urealisert for morselska-
pet utgjør 9,7 mill kr for 2014. 

Agio er presentert under annen finansinntekt og utgjør for konse-
net 24,4 mill kr, disagio vises under annen finanskostnad og utgjør 
26,4 mill kr. Netto disagio realisert og urealisert for konsernet 
utgjør 2,1 mill kr for 2014. 

I 2014 ble det inngått kontantstrømsikring knyttet til inngåtte 
avtaler med kunder, totalt USD 3,7 mill. og  EUR 1,3 mill. Sikringen 
i USD forfaller i perioden feburar-april 2015, og sikringen av EUR 
forfaller i mai 2015. Markedsverdien av disse per 31.12 var NOK 
-1,9 mill. 

Kredittrisiko

Risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine 
forpliktelser har økt som følge av den globale finanskrisen. 

Konsernet følger et eget kredittrisikosystem og følger opp kunde-
fordringene løpende. Det benyttes i økende grad ulike instrumen-
ter for kredittsikring.

Renterisiko

Konsernet har i all hovedsak rentebærende gjeld med flytende ren-
tesatser (NIBOR) og er derfor eksponert for endringer i kortsiktige 
renter. Av konsernets rentebærende gjeld er 280 mill kr rentesikret. 
Rentederivatproduktene var opprinnelig  langsiktig med en løpetid 
på mellom 5 og 10 år. Forfall er august 2016 med 205 mill og august 
2021 med 75 mill. Ved årets utgang var samlet markedsverdi negativ 
med 22 mill kr. Beløpet er ikke regnskapsført i konsernregnskapet 
da det ikke er krav om innarbeidelse etter norske regnskapsregler.

I tillegg til renter betaler konsernet en margin til banken. Denne 
marginen er fastsatt i en avtale mellom banken og selskapet basert 
på selskapets inntjening. Utover dette er det i de senere år også blitt 
mer og mer utbredt at banken ensidig endrer kredittmarginene 
basert på krav som de er pålagt av myndigheter, aksjonærer etc.

Prisrisiko bunkers

Pr 31.12.2014 har  konsernet ikke noen  kontantstrømsikringer for 
bunkerskjøp.

Likviditetsrisiko

Konsernet overvåker likviditeten løpende og estimerer forventet 
fremtidig utvikling gjennom budsjetter og månedlige oppdaterte 
prognoser fra enhetene i konsernet.

NOTE 7  Aksjer og andeler i andre selskap mm. - Mor

NOTE 7  Aksjer og andeler i andre selskap mm. - Konsern

NOTE 8 Finansiell markedsrisiko
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NOTE 9 Pantestillelser / Garantiansvar / Gjeld

MOR KONSERN

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 2014 2013 2014 2013

Gjeld til kredittinstitusjoner 313 650 362 006 333 514 387 208

Balanseført gjeld som er sikret ved pant og kausjonsansvar

Gjeld til kredittinstitusjoner 709 387 604 848 804 156 707 635

Kausjonsansvar på vegne av datterselskaper 750 0 1 005 0

Kausjonsansvar på vegne av andre 0 0 1 500 1 500

Sum gjeld og forpliktelser sikret ved pant 710 137 604 848 806 661 709 135

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld, garantier  og kausjonsansvar:

Tomter, bygninger ol. 664 664 275 097 271 709

Maskiner og anlegg 141 199 188 799 200 433

Skip 0 0 108 527 124 612

Driftsløsøre 1 406 2 524 12 260 13 079

Varebeholdning 4 487 2 851 191 832 198 633

Kundefordringer 133 464 229 912 231 377 356 831

Andre fordringer 144 543 329 058 36 384 53 109

Konsesjoner 316 864 316 864 319 626 316 633

Aksjer 165 412 134 878 21 127 15 761

Sum pantsatte eiendeler 766 981 1 016 950 1 385 029 1 550 800

Garantier

Garantier stillet til Norges Råfisklag 16 000 20 000 21 900 20 100

Andre garantier 0 0 475 0

Konsernets finansiering, herunder garanti ovenfor Norges Råfisklag , innebærer at alt av eiendeler er stilt som 
sikkerhet for alle forpliktelser.

I forbindelse med kjøp av fisk gjennom Norges Sildesalgslag, har Nergård AS stilt garanti overnfor Norges 
Sildesalgslag via GIEK. Størrelsen på garantien varierer over året etter sesong.  Ved årets slutt var  garantien 
ovenfor Norges Sildesalgslag på 150 mill kr.
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MOR KONSERN

Betalbar skatt fremkommer slik: 2014 2013 2014 2013

Ordinært resultat før skattekostnad -48 097 17 568

Permanente forskjeller 1 818 -29 244

Brutto mottatt konsernbidrag fra datterselskap 0 10 297

Skattepliktig andel av konsernbidrag fra datterselskap 0 0

Ytet skattepliktig konsernbidrag til datterselskap 0 0

Endring midlertidige forskjeller 19 765 6 594

Grunnlag betalbar skatt -26 514 5 215

Anvendt fremførbart underskudd 0 -5 215

Grunnlag betalbar skatt 0 0

Skatt 27 % 0 0

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 0 0 52 584 25 118

Brutto endring utsatt skatt -12 495 -2 993 -12 125 -5 487

Inntektsført skatt investeringstilskudd 0 0 0 0

Avgang DS 0 0 0 -218

Korrigering tidligere års feil 0 0 0 0

Skatt avgitt/mottatt konsernbidrag 0 2 883 -21 724 -20 268

Årets totale skattekostnad -12 495 -110 18 735 -855

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 0 0 52 584 25 118

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 0 0 -21 724 -20 268

Sum betalbar skatt 0 0 30 860 4 850

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler -13 760 -14 725 132 720 144 718

Omløpsmidler -23 501 -7 146 -36 358 14 009

Urealisert valuta -7 162 -1 826 -18 043 -1 826

Andre regnsk.m. avsetn. 980 1 002 20 260 19 470

Gevinst- og tapskonto -3 925 -4 907 10 217 12 771

Avskåret rentefradrag til fremføring 0 0 -13 721 0

Underskudd til fremføring -62 373 0 -243 117 -251 149

Sum midlertidige forskjeller -109 741 -27 602 -148 042 -62 007

Utsatt skatt / utsatt skattefordel -29 626 -7 449 -39 971 -16 742

Ikke balanseført skattefordel 0 0 0 0

Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel -29 626 -7 449 -39 971 -16 742

NOTE 10 Skattekostnad, betalbar skatt og endring utsatt skatt

Utsatt skatt pr 31.12.2014 er beregnet til 27 %.
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NOTE 11 Egenkapital og aksjonærinformasjon - Mor

NOTE 11 Egenkapital - Konsern

 Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum

Egenkapital 31.12.2013 8 313 101 131 290 997 400 441

Utbytte i 2014 til Nergård Holding AS -153 000 -153 000

Fusjon Nergård Holding AS 220 765 -220 955 -190

Årsresultat -35 601 -35 601

Overføring av overkurs til annen EK -118 559 118 559 0

Egenkapital 31.12.2014 8 313 203 337 0 211 648

AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON:

Aksjekapitalen i mor består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført

A-aksjer 277 100 30 8 313 000

Alle aksjer har lik stemmerett.

EIERSTRUKTUR:

Aksjonærer i mor: A-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel

Søstrene Nergård AS 161 642 4 849 260 58,33 % 58,33 %

Bollagrunn AS 115 458 3 463 740 41,67 % 41,67 %

Totalt antall aksjer 277 100 8 313 000 100 % 100 %

Det er gjennomført en fusjon mellom Nergård Holding AS og Nergård AS, hvor Nergård AS er 
overtakende selskap. Netto endring i egenkapitalen som følge av fusjonen er NOK -190.

Aksjekapital Overkurs Annen 
egenkapital

Minoritets-
interesser Sum

Egenkapital 31.12.2013 8 313 101 131 341 672 103 499 554 615

Utbytte til Nergård Holding AS -153 000 -153 000

Fusjon Nergård Holding AS 220 765 -220 955 -190

Oppkjøpt TS til DS 3 376 3 376

Årsresultat 30 057 25 001 55 058

Egenkapital 31.12.2014 8 313 321 896 1 150 128 500 459 859

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbei-
delse av årsregnskapet til mor og konsern. Morselskapet har en 

egenkapital som utgjør 20 % av totalkapitalen. For konsernet 
som helhet utgjør egenkapital 32 % av totalkapitalen.
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NOTE 12 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. - Mor

NOTE 13  Kontanter, kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner mm

Kundefordringer Andre fordringer
Lån til foretak i

i samme konsern

Fordringer på datterselskaper 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Foretak i samme konsern 7 440 49 144 0 28 766 617 290 671 870

Fordringer på KKS datterselskaper 120 735 156 724 0 0 0 0

Tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0

Sum konsernfordringer 128 175 205 868 0 28 766 617 290 671 870

Leverandørgjeld

Gjeld til datterselskaper 2014 2013

Foretak i samme konsern 46 125 81 264

Fordringer på KKS datterselskaper 0 0

Tilknyttet selskap 0 0

Sum konserngjeld 46 125 81 264

Lån til foretak i samme konsern vurderes til virkelig verdi. Lån 
til foretak i sammekonsern er nedskrevet med 25 mill kr i 2012.

Nedskrivningen er relatert til datterselskapet Nergård Bø AS 
sine fordringer.

Nergård konsernet har en konsernkontoordning (KKS).    

Følgende selskaper inngår i konsernkontoordningen; Nergård 
AS, Nergård Senja AS, Nergård Sild AS, Nergård Sørøya AS, 
Nergård Havfiske AS, Nergård Eiendom AS og Nergård Bø AS.

Datterselskapenes kassekreditt som inngår i konsernkonto-
ordning er oppført som gjeld til morselskapet. For selskapene 
som inngår i konsernkontoordningen er kundefordringer og 
varebeholdning solidarisk stilt som sikkerhet.

MOR KONSERN

2014 2013 2014 2013

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Trekk på tildelt ramme -135 723 -255 146 -212 695 -320 598

Bankinnskudd motregnet KKS 109 539 113 319 184 263 177 779

Netto gjeld til kredittinstitusjoner pr 31.12 -26 184 -141 827 -28 432 -142 819

Trekkrammer

Bevilget rammer KK 400 000 400 000 465 000 465 000

Benyttet garanti Norges Råfisklag 16 000 20 000 16 100 20 100

Ubenyttede trekkrammer pr 31.12 357 816 238 173 420 468 302 081

Bankinnskudd og kontanter

Bankinnskudd motregnet KKS 94 425 113 319 178 158 177 779

Øvrige bankinnskudd og kontanter 867 867 22 449 14 400

Sum bankinnskudd og kontanter før motregning KKS 95 292 114 186 200 607 192 179

Av morselskapets bankinnskudd er bundne midler på skattetrekkskonto kr 1069. Bankinnskudd bundet på konsern 
utgjør kr  10.028 og gjelder i sin helhet skattetrekk.
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