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INNLEDNING
Nergård AS er morselskapet i Nergård konsernet. Aksjene i  
Nergård AS eies av selskapene Norsk Sjømat AS med 43,46 %, 
BTU Holding AS med 16,64 % og Nergård Invest Samherji AS med 
39,90 %. Nergård inngår som et underkonsern av Norsk Sjømat AS.

KONSERNETS VIRKSOMHET OG LOKALISERING
Nergård er et integrert sjømatkonsern innenfor fangst, for
edling og salg med hovedkontor i Tromsø. Selskapet er loka
lisert i NordNorge med trålerrederi og produksjonsbedrifter 
spredt langs kysten fra Breivikbotn i Troms og Finnmark til 
Værøy ytterst i Lofoten i Nordland. Konsernet tilvirker produk
ter basert på villfanget hvitfisk og pelagisk fisk. 

Konsernet har et nytt fartøy under bygging med planlagt 
levering i 2023, samt eier og driver fire fartøy med til sammen 
13,09 kvoteenheter for torsk og hyse og 15,06 kvoteenheter for 
sei N62° i torsketrålgruppen. Fartøyene har også betydelige 
rettigheter for fangst av sei i Nordsjøen, blåkveite, uer og reker. 
I tillegg har Nergård eierinteresser i kystfartøy med rettigheter 
innen hvitfisk. Gjennom eierskapet i fangstleddet får kon
sernets foredlingsindustri tilført råstoff og konsernet tar del  
i verdiskapingen i flåteleddet.

Innen fiskeforedling eier Nergård AS helt eller delvis seks 
selskaper med aktivitet i åtte lokalsamfunn langs kysten. Tre av 
selskapene driver innenfor hvitfisk foredling, to selskap driver 
innenfor pelagisk foredling, mens ett av selskapene driver et 
kombinert hvitfisk og pelagisk anlegg. 

Nergård konsernet sysselsatte i 2021 totalt 326 årsverk på sjø og 
land. 

VIRKSOMHETSOMRÅDENE

Havfiskeflåte
Konsernet har ved årsskiftet tre trålere i aktivt fiske, J. Bergvoll, 
Kågtind II og Senja. 

Konsernet har investert i en betydelig oppgradering av flåten de 
siste årene gjennom bygging og kontrahering av til sammen tre 
søsterskip fra Vard Group AS. Første nybygg, Senja, ble levert i 
februar 2020 og andre nybygg, Breidtind, ble levert i januar 2022. 
Videre ble det tredje søsterskipet kontrahert i desember 2021 
med planlagt levering i slutten av 2023. Samtidig ble den minste 
og eldste tråleren Tønsnes solgt. Når det tredje ny bygget er 
levert vil konsernet ha investert over halvannen milliard kroner 
i flåten. Samlet er dette det største investeringsløftet konsernet 
har gjort. De nye trålerne representerer en ny hverdag i forhold 
til bekvemmeligheter og arbeidsforhold for mann skapet og økt 
effektivitet i både fiske og fangstbehandling.  

Fartøyene er blant de mest miljøvennlige i flåten og har den 
beste tilgjengelige teknologien for å sikre et så lavt miljø
avtrykk på fangsten som mulig. Fartøyene har hybridløsninger 
for energioptimalisering og utstrakt varmegjenvinning. 

Selskapet planlegger ytterligere investeringer i nye fartøy 
fremover som ledd i flåtefornyelsen. Hvilken type fartøy vil 
avhenge av hvordan muligheten for å tilpasse kvotene til land
industriens behov vil utvikle seg i fremtiden. 
 
Covid19 pandemien fortsatte inn i 2021, men med begrenset 
negativ påvirkning på drift av flåten blant annet som følge av 
effektive smittevernrutiner og tiltak. Gjennom året opplevde 
selskapet økt etterspørsel og positiv prisutvikling etter de fleste 
arter. Det var derimot en større enn forventet pris økning på 
innsatsfaktorene som for eksempel bunkers og emballasje. 

Kvotene for året ble redusert både for torsk, sei og hyse sammen
lignet med året før. I 2021 ble det åpnet for å overføre deler av 
torskekvoten til påfølgende år. Selskapet fokuserte derfor på å 
optimalisere fangsten av andre arter, samt å redusere forventet 
volumnedgang ved å overføre noe av torskekvoten til 2022.

Pelagisk konsumindustri
I 2021 har heleide og deleide pelagiske selskaper i Nergård 
gruppen solgt sine produkter gjennom Global Sales AS. Den 
pelagiske virksomheten har i 2021 bestått av Nergård Sild AS  
og Lofoten Viking AS samt det tilknyttede selskapet Global  
Fish AS. 

Med virksomheter fra Senjahopen i nord til Florø i sør er Ner
gård godt posisjonert for kjøp og produksjon av pelagisk fisk til 
konsum. Selskapene er aktive i markedet for kjøp av alle typer 
pelagisk fisk og kan tilby våre kunder produkter fra flere typer 
råstoff.

Hensyntatt Covid19 pandemien og derav utfordringer knyttet 
til varestrømmer er vi godt fornøyd med driften av våre  
pelagiske anlegg.

For pelagisk konsumindustri ble 2021 et godt år. Loddefiske på 
Island og rekordlang sesong i fiske etter makrell ga selskapene 
både flere driftsdager og økt produksjonsvolum. Vi er tilfredse 
med at det i 2022 er åpnet for loddefiske i Barentshavet, og at 
Havforskningsinstituttet fra og med 2023 har åpnet for at kvo
tene fastsettes basert på registrert innsig. Dette styrker mulig
hetene for pelagisk konsumindustri spesielt i nord.

I 2021 besluttet konsernet å bygge en fabrikk på Værøy for 
foredling av restråstoff fra pelagisk fisk til proteinkonsentrat og 
høyverdig fiskeolje. Fabrikken vil bli den første i sitt slag som 

Nergård AS med konsern 
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utelukkende drives av elektrisk kraft. Det vil bidra til å redusere 
klimaavtrykket til næringen med over 10.000 tonn CO2 årlig når 
den kommer i drift i løpet av 2023.

Hvitfiskindustri
Konsernets hovedprodukter av hvitfisk er saltfisk, tørrfisk samt 
fersk fisk. Fabrikkene på Sørøya og Senja står for hoveddelen av 
volumet på saltfisk, mens fabrikken på Værøy produserer det 
meste av tørrfisken for det italienske markedet.

Konsernet investerte i ny filetfabrikk i Senjahopen i slutten av 
2020 som startet produksjonen i februar 2021. Filetfabrikken 
produserer hovedsakelig vakuumpakkede porsjonsstykker av 
torsk, hyse og sei. Kystflåten er en viktig leverandør av råstoff 
i vintermånedene, mens fabrikken blir forsynt av eget råstoff 
på høsten av egne trålere. Gjennom gode smittevernrutiner og 
tiltak ble driften ikke negativt påvirket av Covid19 pandemien 
i særlig grad. 

Nergårdkonsernet følger den vedtatte strategien om å øke 
foredlingsgraden av hvitfisk. Etableringen av filetfabrikken for 
hvitfisk er en viktig del av denne strategien og gir konsernet, 
både på produksjon og salg, ny kunnskap og nye muligheter for 
utvikling. Vi er tålmodige og ser stadig forbedringer i driften.

Covid19 pandemien og påfølgende nedstengning medførte stor 
usikkerhet i markedet i begynnelsen av året. Som et resultat av 
nedstengningen falt store deler av HORECAsegmentet bort, 
mens etterspørselen ble erstattet med sterkere etterspørsel i 
dagligvaremarkedet med påfølgende økte priser. Den økte etter
spørselen har medført lave lagerbeholdninger i verdikjeden 
som styrker prisutviklingen inn i 2022.

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 redusere bruken av energi, emballasje 
og kjemiske midler. Selskapet er også bevisst på at skader 
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 4,6 %. Mor
selskapet har et sykefravær på 1,5 %. Sykefravær må ses i 
sammen heng med Covid19 pandemien. Styret har fokus på 
tiltak som kan redusere sykefraværet. Høyest sykefravær har 
konsernet innen rederivirksomheten på 6,4 %. Ombord i våre 
trålere registreres alle hendelser, og i løpet av 2021 var det 

fjorten hendelser som medførte mindre skader og en alvorlig 
hendelse. Det er også registrert en hendelse ved et av våre land
anlegg. Selv om antall skader og hendelser betraktes som lavt, 
har konsernet en nullvisjon.

Bedriftshelsetjenester er innleid av virksomhetene for å drive 
kartlegging og forebygging av skader. Styret erkjenner at virk
somhetenes art innebærer en del tungt og ensformig arbeid, 
samt utfordringer med hensyn til støy, fukt og temperatur.  
Nergård legger vekt på at eksterne bedriftshelsetjenester skal 
ut fordres av virksomhetene selv, slik at aktuelle problem
stillinger blir belyst som grunnlag for kontinuerlig forbedrings
arbeid. 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 
virksom hetene med hensyn til HMS.

Likestilling
Nergård jobber for likestilling og mot diskriminering. Alle  
mennesker knyttet til selskapet skal ha lik verdi, mulig
heter og rettigheter. Diskriminering og trakassering skal ikke 
fore komme. For Nergård Havfiske AS er det utarbeidet etiske 
retnings linjer for rederivirksomheten som er kjent for alle 
ansatte på samtlige skip. 

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

Sjømatnæringen og da spesielt rederivirksomheten er tradisjo
nelt svært mannsdominert. I henhold til likestillings og  
diskrimineringsloven § 26 har Nergård en aktivitets og  
redegjørelsesplikt når det gjelder likestilling og diskriminering. 
Nergård vil sikre at det utvikles systemer og struktur som kan 
bidra til å identifisere risikoer, da konsernet skal være en inklu
derende arbeidsplass og diskriminering skal ikke forekomme 
blant våre ansatte. 

Av alle ansatte i hele Nergårdkonsernet var 18 % kvinner i 2021, 
som er en økning på 20 % sammenlignet med 2020. I rederiet 
var det 4 % kvinner, mens industrien, administrasjonen og salg 
besto av 30 % kvinner.

Årsaken til at det er lav kvinneandel må nok ses i sammenheng 
med rederivirksomheten. Nergård Havfiske AS jobber aktivt 
med rekruttering av kvinner til yrket, det kan blant annet nev
nes at ved utgangen av året var det tre kvinnelige lærlinger. Det 
kan også nevnes at rederiet har en kvinne som styrmann på en 
av trålerne.
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Konsernstyret består av fire menn. Sammensetningen reflek
terer eierskapet i morselskapet. 

Nergård konsernet sine produksjonsbedrifter er lokalisert på 
mindre steder i Nordland og Troms og Finnmark. Dette med
fører utfordringer med hensyn til tilgangen på arbeidskraft. 
En del av arbeidsoppgavene har blitt og vil bli løst gjennom 
rekruttering 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. Det jobbes kontinuerlig med rutiner for å sikre at de 
målsettinger som settes blir fulgt. I Senjahopen samkjøres 
bedriftene, både med hensyn til ledelse og arbeid på tvers 
av selskapene. Dette for å kunne gi mer stabile og attraktive 
arbeidsplasser over tid. 

Konsernets fangstvirksomhet er opptatt av tiltak som redu
serer drivstofforbruket. Gjennom ulike ordninger har Nergård 
gjennomført tiltak for å redusere utslippene. På foredlingssiden 
arbeider Nergård med reduksjon av energi og vannforbruk 
samt reduksjon av utslipp til omgivelser fra produksjons
virksomhetene. Det er blant annet byttet over til LEDbelysning 
som reduserer energiforbruket. Konsernet forurenser ikke det 
ytre miljø mer enn det som er vanlig for slike bedrifter. Nergård 
Havfiske AS har siden oppstarten vært en viktig bidragsyter i 
«Fishing for litter» og strandryddekampanjen. Vår virksomhet 
er basert på bærekraftige hav, og vi fortsetter vårt engasjement 
for å redusere mengden plast i havet.

MATSIKKERHET
Nergård er opptatt av å sikre mattryggheten i selskapets 
virksomheter. Våre kunder og Mattilsynet stiller strenge krav 
til hygienisk kvalitet på produktene og til selve produksjons
prosessen. Både selskapet selv, kunder og Mattilsynet gjennom
fører revisjoner for å sikre at matsikkerheten er betryggende. 

FORSKNING OG UTVIKLING
Lofoten Viking AS har deltatt i et forskningsprosjekt i sam
arbeid med Fiskeriforskning, Innovasjon Norge og flere andre 
tørrfiskprodusenter. Prosjektet har vært benevnt som  
«Optimert inntak, ettertørking og lagring av tørrfiskproduksjon». 

Nergård Havfiske AS deltar i et europeisk forskningsprosjekt 
kalt SMARTFISHH2020, samordnet av SINTEF Ocean i Norge. 
Prosjektets mål er å utvikle teknologiske løsninger som bidrar 
til en effektiv og bærekraftig fiskerisektor. 

Prosjektgruppen består av et tverrfaglig konsortium med 
teknologiutviklere, instrumentleverandører, fiskeriselskaper, 
forsknings og fiskeriforvaltningsinstitusjoner samt universite
ter fra seks land i Europa. Forskere og industripartnere vil  

utnytte og videreutvikle eksisterende teknologiske innova
sjoner innen maskinsyn, kamerateknologi, databehandling, 
maskinlæring, kunstig intelligens, stor dataanalyse, smart
telefoner/nettbrett, LEDteknologi, akustikk og ROVteknologi 
for å oppnå SMARTFISHH2020 sine mål. Nergård Havfiske 
AS sin rolle i prosjektet er å stille fartøy til disposisjon for 
forskning og praktiske forsøk.

Konsernet deltar også i et prosjekt for utvikling av pelagiske 
produkter til det kinesiske markedet i samarbeid med andre 
eksportører.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet for 2021 gir et rettvisende bilde av konsernets 
og morselskapets finansielle stilling og resultatet av årets 
virksomhet.

Resultatregnskapet
Konsernets inntekter utgjorde 4.308 mill. kr i 2021 mot 3.301 
mill. kr i 2020. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ut
gjorde 600 mill. kr i 2021 mot 356 mill. kr i 2020. Driftsresultatet 
(EBIT) utgjorde 471 mill. kr i 2021 mot 237 mill. kr i 2020. 

Konsernets ordinære resultat etter skatt utgjorde et overskudd 
på 406 mill. kr i 2021 mot et overskudd på 155 mill. kr i 2020. 

Balanse og likviditet
Ved utgangen av 2021 var konsernets egenkapital på 2.772 mill. 
kr hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 56,7 %. Tilsvarende 
tall i 2020 var en egenkapital på 2.434 mill. kr og en egen
kapitalandel på 56,9 %. 

Likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, ut
gjorde 1.539 mill. kr ved utgangen av året. Konsernets kontant
strøm fra operasjonelle aktiviteter var 540 mill. kr i 2021 mot 117 
mill. kr i 2020. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
var på 165 mill. kr mot 361 mill. kr for 2020. 

Årets netto investeringer på 165 mill. kr er hovedsakelig relatert 
til nybygg skip og salg av skipet Tønsnes. Netto kontant  
strøm fra finansieringsaktiviteter er på 37 mill. kr, mot  
14 mill. kr i 2020. 

Morselskapet har langsiktig gjeld som lånes ut til datter
selskapene. Endring i kontantbeholdning var på 300 mill. kr fra 
2020 til 2021 for morselskapet og 412 mill. kr for konsernet. 

Konsernets arbeidskapital var 911 mill. kr ved utgangen av 2021, 
dette er en økning på 317 mill. kr sammenlignet med 2020.  
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STYRETS ÅRSBERETNING

Netto rentebærende gjeld var ved årets utgang 718 mill. kr.  
Konsernets finansielle stilling vurderes som tilfredsstillende.

FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING

Markedsrisiko
Morselskapet Nergård AS er eksponert for risiko knyttet til en
dring i underliggende verdier i konsernets datterselskaper ved 
at selskapenes inntjeningspotensial forringes.

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

Konsernet har i tillegg valutalån i EUR som kan gi tap eller 
gevinst.

Kredittrisiko
Risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å oppfylle 
sine forpliktelser søkes redusert gjennom kredittforsikring og 
levering av varer mot forskuddsbetaling. 

Likviditetsrisiko
Styret i Nergård AS vurderer likviditetsreserven i selskapet 
som akseptabel. Sammen med forventede positive kontant
strømmer fra drift, skal dette sikre konsernets evne til å opp
fylle nåværende og fremtidige forpliktelser. 

Operasjonell risiko
I 2021 gjennomførte myndighetene en vesentlig økning i 
CO2avgiften for fiskeflåten, med årlig opptrapping frem til  
2030. Fiskeflåten har en kompensasjonsordning hvor deler 
av CO2avgiften blir refundert. Ordningen ble trappet ned fra 
og med 2020 og vil fases ut i 2025. Sammenfallet av økende 
CO2avgift og nedtrapping av refusjon av CO2avgift vil ha 
negativ innvirkning på virksomhetens resultat. Det er kommet 
politiske signaler om at det kan komme på plass ordninger som 
demper virkningene av de varslede avgiftsøkningene. Ramme
betingelser i form av avgiftspolitikk må betraktes som uforut
sigbar og utgjør en risiko for lavere lønnsomhet i fiskeflåten.

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.
• Økt negativ miljøpåvirkning fra utvinning av fossile energi

kilder og mineraler i nære havområder.
• Pandemier.

Konsernet har styreansvarsforsikring for alle datterselskaper 
eid mer enn 50 % med forsikringssum inntil 100 mill. kr. I tillegg 
er det styreansvarsforsikring for selskaper som konsernet har 
eierinteresser under 50 % med forsikringssum inntil 30 mill. kr.
 
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Det er ingen vesentlige hendelser etter balansedagen.

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapsloven § 3–3a bekreftes det at forut
setningene om fortsatt drift er til stede. 

MORSELSKAPETS REGNSKAP OG DISPONERING  
AV ÅRETS RESULTAT

Nergård AS har en omsetning på 14,8 mill. kr i 2021. For 2020 var 
tilsvarende tall 13,0 mill. kr. Annen driftsinntekt gjelder salg av 
administrasjons og regnskapstjenester til datterselskapene. 
I tillegg finansierer morselskapet datterselskapene med både 
langsiktig og kortsiktig lån. Dette medfører at morselskapet 
har fordringer på datterselskapene. Ved utgangen av året var 
langsiktige fordringer på datterselskapene på 432,5 mill. kr. 
Fordringene er renteberegnet med 14,5 mill. kr for 2021. Beløpet 
er inntektsført som renteinntekter fra foretak i samme konsern. 
Netto agio for 2021 utgjør 13,5 mill. kr.

Nergård AS hadde et årsoverskudd på 70,4 mill. kr i 2021 mot 
et underskudd på 20,7 mill. kr i 2020. Endringen må sees i 
sammen heng med endring i finansposter.

Morselskapets balanse og likviditet
Morselskapets totale balanse var på 2.893 mill. kr i 2021 mot 
2.702 mill. kr i 2020. Egenkapitalen utgjorde 1.799 mill. kr mot 
1.779 mill. kr i 2020. Ved utgangen av 2021 var egenkapital
andelen 62,2 % av totalkapitalen. 

Morselskapets arbeidskapital ved årsskiftet var på 452 mill. kr 
mot 399 mill. kr i 2020. 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter viser 37 mill. 
kr. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter viser 2,8 
mill. kr. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter viser 
340 mill. kr for 2021.
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STYRETS ÅRSBERETNING

Resultatdisponering
Styret foreslår at årets overskudd på 70,400 mill. kr disponeres 
som følger:

Tilleggsutbytte 50,00 mill. kr
Overført fra annen egenkapital 20,40 mill. kr
Sum disponert  70,40 mill. kr

UTSIKTER FOR 2022
Utsiktene for 2022 er preget av Covid19 pandemien og Russ
lands invasjon av nabolandet Ukraina. ØstEuropa er et viktig 
marked for norsk sjømat og Russland er en stor tilbyder av 
sjømat. Sanksjoner, logistikkutfordringer, økte energipriser og 
volatil utvikling i ulike valutakurser er alle eksempler på den 
økte usikkerheten invasjonen har medført.

Uavhengig av usikkerheten er det sterk etterspørsel etter 
sjømat. Protein fra villfanget fisk har blant de laveste miljø
avtrykkene som vi kjenner til. 

ÅRET 2021
Vi gikk inn i 2021 med lave forventninger og stor usikkerhet på 
grunn av den pågående pandemien. Målet for 2021 var å opprett
holde normal drift, både på skip, landanlegg og administrasjon. 
Det har vært iverksatt strengere sikkerhetstiltak både til sjøs og 
til lands. De ansatte i Nergård har lojalt fulgt opp strenge tiltak, 
men har likevel klart å øke aktiviteten sammenlignet med 
2020. Økt aktivitet og økte priser på fisk har økt omsetningen i 
konsernet til 4,3 mrd. kr. Med fortsatt fokus på drift, kvalitet og 
effektivisering er kostnadsveksten holdt i sjakk og marginene 
styrket. I tillegg har vi solgt et fartøy og reversert valutatap som 
samlet har bidratt til et sterkt resultat.

Vi vil med dette takke alle ansatte i Nergård konsernet, takk for 
innsatsen og fleksibiliteten som er vist i 2021. Sammen bidrar 
vi til at konsernet skaper verdier for både eiere, ansatte og lokal
samfunn langs kysten av NordNorge.

Kilde: Sjømat Norge
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

King crabMackerel

0,02

Herring

0,02

SaitheHaddockCod

0,04

European 
beef

Shrimp

0,24

Salmon

0,20

European 
poultry

0,16

European 
pork

0,31 0,07 0,06 0,14
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Tromsø, 30. mars 2022

Tromsø, 30. mars 2022

ERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER

Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent års
beretning og årsregnskap for Nergård konsern og morselskapet 
for 2021. Regnskapene er avlagt i samsvar med regnskapsloven  
og god regnskapsskikk. Etter vår beste overbevisning gir opp
lysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets 
og morselskapets gjeld, finansielle stilling og resultat pr. 
31.12.2021.

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over konsernets  
og morselskapets økonomiske stilling med de mest sentrale 
risiko og usikkerhetsfaktorer som konsernet står overfor.

11NERGÅRD ÅRSREGNSKAP2021



Fo
to

: M
ar

iu
s 

Fi
sk

u
m



Raymond Petersen, fabrikkformann på Breidtind.  
Foto: Kristoffer Lorentzen
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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 2021 er utarbeidet i samsvar med regnskapslov 
og god regnskapsskikk.

Selskaps- og 
konsernregnskap
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RESULTATREGNSKAP (BELØP I 1000 KR)

MOR   KONSERN

2020 2021 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  NOTE 2021 2020

0 0 Salgsinntekt 2 4 152 040 3 165 102

13 036 14 835 Annen driftsinntekt 2 155 833 135 447

13 036 14 835 Sum inntekter 4 307 873 3 300 549

0 0 Varekostnad 2 782 489 2 176 360

0 0 Endring i beh. av varer under tilv. og ferdig tilv. varer 3 -7 -28 047

18 334 20 890 Lønnskostnad 4 359 795 298 879

434 531 Avskrivning av varige driftsmidler og immat. eiend. 5 128 672 118 618

36 500 18 536 Annen driftskostnad 4 565 841 497 684

55 268 39 957 Sum driftskostnader 3 836 790 3 063 494

-42 232 -25 122 Driftsresultat 471 083 237 055

Finansinntekter og finanskostnader

63 475 75 138 Resultat fra investering i datterselskap 0 0

1 0 Resultat fra investering i tilknyttet selskap 6 15 784 36 338

16 333 14 475 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

5 259 4 455 Annen renteinntekt 3 268 4 162

1 781 29 991 Annen finansinntekt 8 60 163 38 311

-26 211 -20 943 Annen rentekostnad 5 -25 851 -30 434

-52 266 -2 161 Annen finanskostnad 8 -13 708 -96 240

8 372 100 955 Netto finansposter 39 656 -47 863

-33 860 75 833 Ordinært resultat før skattekostnad 510 739 189 192

-13 170 5 433 Skattekostnad på ordinært resultat 10 104 815 33 977

-20 690 70 400 Ordinært resultat 405 924 155 215

-20 690 70 400 Årsresultat 405 924 155 215

Minoritetens andel av resultat 11 70 495 39 958

Årsresultat etter minoritetens andel 11 335 429 115 257

Overføringer og disponeringer

0 50 000 Tilleggsutbytte

-20 690 20 400 Overført fra/til annen egenkapital

-20 690 70 400 Sum anvendelse
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BALANSE (BELØP I 1000 KR)

 MOR KONSERN

2020 2021  EIENDELER  NOTE 2021 2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 Forskning og utvikling 5 2 362 3 150

0 0 Konsesjoner og immaterielle anleggsmidler 5, 9 1 668 452 1 694 625

7 014 1 581 Utsatt skattefordel 10 0 0

0 0 Goodwill 5 2 798 4 198

7 014 1 581 Sum immaterielle eiendeler 1 673 612 1 701 973

Varige driftsmidler

664 664 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5, 9 225 678 227 536

0 0 Maskiner og anlegg 5, 9 259 739 281 151

0 0 Skip 5, 9 996 677 798 877

1 443 1 671 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 5, 9 10 258 10 391

2 107 2 335 Sum varige driftsmidler 1 492 352 1 317 955

Finansielle anleggsmidler

1 678 396 1 676 046 Investering i datterselskap 6, 9 0 0

84 033 85 663 Investering i tilknyttet selskap 6, 9 222 019 200 666

482 500 432 500 Lån til foretak i samme konsern 12 0 0

9 800 5 000 Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 12 15 000 20 000

268 268 Investeringer i aksjer og andeler 7, 9 524 527

30 5 250 Andre langsiktige fordringer 2, 14 24 732 5 933

2 255 027 2 204 727 Sum finansielle anleggsmidler 262 275 227 126

2 264 148 2 208 643 Sum anleggsmidler 3 428 239 3 247 054

Omløpsmidler

0 0 Varer 3, 9 174 921 174 914

Fordringer

330 393 Kundefordringer 9, 12 404 507 401 419

138 000 97 314 Kortsiktige konsernfordringer 9, 12 0 0

13 554 458 Andre fordringer 8, 9 78 690 66 903

151 884 98 165 Sum fordringer 483 197 468 322

Investeringer

30 30 Markedsbaserte aksjer 30 30

30 30 Sum investeringer 30 30

286 066 586 407 Bankinnskudd 13 798 684 387 135

437 980 684 602 Sum omløpsmidler 1 456 832 1 030 401

2 702 128 2 893 245 Sum eiendeler 4 885 071 4 277 455
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BALANSE (BELØP I 1000 KR)

 MOR  KONSERN 

2020 2021  GJELD OG EGENKAPITAL NOTE 2021 2020

Egenkapital

Innskutt egenkapital

8 313 8 313 Aksjekapital 11 8 313 8 313

348 082 348 082 Overkurs 11 348 082 348 082

356 395 356 395 Sum innskutt egenkapital 356 395 356 395

Opptjent egenkapital

1 422 594 1 442 995 Annen egenkapital 11 2 128 688 1 844 121

Sum opptjent egenkapital 2 128 688 1 844 121

0 0 Minoritetsinteresser 11 287 000 233 015

1 422 594 1 442 995 Sum opptjent egenkapital 2 415 688 2 077 136

1 778 989 1 799 390 Sum egenkapital 2 772 083 2 433 531

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

0 0 Utsatt skatt 10 134 022 101 172

0 0 Sum avsetning for forpliktelser 134 022 101 172

Annen langsiktig gjeld

869 090 860 758 Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 8, 9 1 432 413 1 291 587

14 815 0 Øvrig langsiktig gjeld 5, 9 609 14 815

883 905 860 758 Sum annen langsiktig gjeld 1 433 022 1 306 402

Kortsiktig gjeld

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 9, 13 83 624 117 241

7 460 636 Leverandørgjeld 220 214 177 894

4 848 203 598 Gjeld til konsernselskaper 12 0 4 845

0 0 Betalbar skatt 10 73 163 22 068

1 090 1 824 Skyldige offentlige avgifter 59 033 34 579

0 0 Utbytte 11 16 161 15 064

25 836 27 039 Annen kortsiktig gjeld 93 749 64 659

39 234 233 097 Sum kortsiktig gjeld 545 944 436 350

923 139 1 093 855 Sum gjeld 2 112 988 1 843 924

2 702 128 2 893 245 Sum egenkapital og gjeld 4 885 071 4 277 455
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING  (BELØP I 1000 KR)

MOR KONSERN

2020 2021 KONTANTSTRØM 2021 2020

Selskaps- og konsernregnskap for 2021

-33 860 75 833 Resultat før skattekostnad 510 739 194 321

-15 965 0 Periodens betalte skatt -22 068 -50 877

0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -120 857 -114 342

434 531 Ordinære avskrivninger 128 672 118 618

0 0 Endring i varelager -7 -28 047

222 -1 847 Endring i kundefordringer -3 088 33 554

10 465 -11 672 Endring i leverandørgjeld 37 475 5 520

19 902 -8 300 Effekt av valutakursendringer -23 965 31 693

199 437 0 Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter 0 -36 338

789 -91 126 Endring i andre tidsavgrensningsposter 32 905 -37 236

181 424 -36 581 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 539 806 116 866

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 140 954 142 000

-488 -759 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -295 867 -472 701

0 0 Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 203 15

-370 -2 001
Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre 
foretak

-10 302 -30 470

-858 -2 760 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -165 012 -361 156

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

114 000 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 206 400 518 320

-452 235 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -58 121 -466 105

-198 640 276 208 Netto endring i KKS i mor og kassekreditt/factoring på konsern -46 576 -34 921

0 -50 000 Utbetalinger av utbytte -65 064 -21 588

394 000 50 000 Innbetalinger av utlån datterselskap og andre 0 65

0 63 475 Innbetaling av konsernbidrag og utbytter 114 0

-310 000 0 Utbetaling av utlån til datterselskap og andre 0 -10 000

-452 874 339 682 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 36 753 -14 229

-272 308 300 341 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 411 548 -258 519

558 374 286 066 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 387 135 645 654

286 066 586 407 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 798 683 387 135
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER – VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP – REKLASSIFISERINGER – VIRKNING AV 
ENDRING I KONSERNSAMMENSETNING

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 2021. 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  
resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles 
med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og 
porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. 
Når faktiske tall ikke er tilgjengelig på tidspunkt for regnskaps
avleggelsen, 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  
virkning av endring av regnskapsprinsipp og eventuelle  
korrigeringer av tidligere års feil er ført direkte mot egen
kapitalen. Årsregnskapet er utarbeidet etter ensartede  
prinsipper som anvendes konsistent over tid. Det kan frem
komme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Fusjoner/fisjon
Datterselskapet Nergård Havfiske AS har fisjonert ut bygninger 
til et eget selskap, Langnesveien 16 og 18 AS. Aksjene i Langnes
veien 16 og 18 AS er solgt pr. 31.12.2021.

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

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.

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 konsern
regnskapet, vil endret eierandel i datterselskap anses, uansett 
form, å være egenkapitaltransaksjoner for konsernet. Det 
oppstår ikke tap eller gevinst i konsernregnskapet, men tran
saksjonen vil medføre at majoritetens og minoritetens egen
kapital 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 konsern
regnskapet på salgstidspunkt. Balanseført utsatt skatt relatert 
til datterselskapet inngår i beregningen av gevinsten eller 
tapet. Gevinst eller tap ved salg av datterselskap klassifi seres 
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  
selskaper i konsernet er eliminert.

Eliminering av eierandeler i datterselskap
Eierandeler i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet  
etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eieran
delene og bokført verdi av netto eiendeler på  



20 NERGÅRD ÅRSREGNSKAP SELSKAPS- OG KONSERNREGNSKAP 2021

oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte 
balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere 
merpris som skyldes forventninger 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.

Minoritetsinteresse
Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og egen
kapital, 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. Anleggs
midler 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. Første års avdrag på langsiktig gjeld er 
presentert som kortsiktig gjeld.

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. Inn
delingen 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,  
rabatter og bonuser. Fraktkostnader knyttet til salg blir  
klassifisert som annen driftskostnad. 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 gjennom
ført til vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Factoring
Nergård Seafood AS og Global Sales AS har inngått avtale med 
factoringselskap som innebærer at kundefordringer overføres 
til factoringselskap. Dette sikrer selskapet tidlig oppgjør på 
kundefordringene. Betaling som mottas fra factoringselskap før 
kunden har betalt til factoringselskap klassifiseres som gjeld til 
kredittinstitusjoner. Overdratte kundefordringer klassifiseres 
som kundefordring ut i fra en vurdering om at denne avtalen er 
en finansieringsordning. 

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 driftsmiddelet 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 leve
tid vesentlig aktiveres. Skip dekomponeres og avskrives over 
bestanddelens økonomiske levetid. Driftsmidler som erstattes 
kostnads føres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det 
har en økonomisk levetid på over 3 år samt en kostpris på over 
kr 15.000. Renter som knytter seg til anlegg under opp føring 
blir aktivert som en del av kostprisen. Tilskudd knyttet til 
investeringer går til reduksjon av anskaffelseskostnaden i an
skaffelsesåret. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig 
leiekostnad og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Finan
siell leasing av driftsmidler balanseføres som drifts midler og 
avskrives i forhold til driftsmiddelets levetid.
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Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over drifts midlenes 
økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris 
fratrukket en eventuell restverdi. Restverdi er beregnet på 
bakgrunn av forventet salgsverdi ved slutten av utnyttbar 
levetid. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle 
eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære drifts
kostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og 
forpliktelsen 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 lang varig 
og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende 
inn flytelse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i 
selskapsregnskapet.

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  
strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig  
innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egen
kapitalmetoden i konsernregnskapet og etter kostmetoden  
i selskapsregnskapet.

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 til knyttet 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 anleggs
midler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelses
kost og markedsverdi.

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle  
instrumenter 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  

sikring 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 
– kontant strømsikring. 

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 
knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta er  
klassifisert 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 
sikrings instrumenter. Terminkontraktene regnskapsføres  
til virkelig verdi i balansen og klassifiseres som kortsiktig 
fordring/gjeld.

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 inn kjøpte 
varer er anskaffelseskost. Fangst som er om bord i trålerne i 
datter selskapet Nergård Havfiske AS ved årsslutt er klassifisert 
som varelager og verdsatt til netto realisasjonsverdi. Årets 
varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av ned
skrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. 
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Selskap Konserntilknytning Eierandel

KONSERNSPISSEN NERGÅRD AS

Nergård AS Morselskap

Lofoten Viking AS Datterselskap 52,3 %

Nergård Bø AS Datterselskap 100 %

Nergård Fisk AS Datterselskap 87,5 %

Nergård Havfiske AS Datterselskap 79,3 %

Nergård Senja AS Datterselskap 100 %

Nergård Seafood AS  Datterselskap 100 %

Global Sales AS Datterselskap 15,0 %

UNDERKONSERN LOFOTEN VIKING AS

Lofoten Viking AS Morselskap 52,3 %

Lofoten Biomarine AS Datterselskap 100 %

Lofottorsk AS Datterselskap 100 %

Nedre Tyvnes AS Datterselskap 100 %

Værøy Fryselager AS Datterselskap 74,0 %

Global Sales AS Datterselskap 44 %

UNDERKONSERN NERGÅRD FISK AS

Nergård Fisk AS Morselskap 87,5 %

Nergård Sørøya AS Datterselskap 100 %

Nergård Sild AS Datterselskap 100 %

Nergård Eiendom AS Datterselskap 100 %

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 ut
gangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell  
skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot 
hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes 
likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjons
forpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midler
tidige 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 korrigert for feil i tidligere års beregninger. Utsatt 
skatt i både selskapsregnskapet og i konsernregnskapet er regn
skapsført til nominelt beløp med 22 % ved utgangen av 2021. 

Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt 
konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp 

på investering i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen 
(mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betal
bar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning 
på utsatt skatt).

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kon
tanter, 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.

KONSERNSAMMENSETNING

Datterselskap som nevnt under er selskaper hvor Nergård AS 
direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av aksjene, og/eller har 
bestemmende innflytelse. 
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Konsernet omfatter flere virksomhetsområder innen fangst, foredling 

og salg av sjømat. Konsernet bruker virksomhetsområdene som primært 

rapporteringssegment og geografisk segmentering som sekundært  

rapporteringssegment. Salg mellom virksomhetsområdene skjer på for-

retningsmessige 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 i Europa og Asia. Konsernet eksporterer til blant an-

net Portugal, Ukraina, Spania, Italia, Danmark, Polen, Egypt, Nigeria, England, 

Tyskland, Canada, Japan, Kina, Sør-Korea og Litauen.   

       

 

¹ I eksterne inntekter for segment fangst i 2020, inngår en salgsgevinst på 114.176 mill. kr. I 2021 er det en gevinst på samme segment på 119.878 mill. kr. 

Virksomhetsområder 2021 Fangst ¹ Hvitfisk Pelagisk Salg Adm., eiendom Sum konsern

Eksterne inntekter  768 306 705 198 1 226 190 1 573 986 34 193 4 307 873

Interne inntekter 0 5 230 0 1 205 983 42 146 1 253 359

Sum inntekter før eliminering 768 306 710 428 1 226 190 2 779 969 76 339 5 561 232

Virksomhetsområder 2020 Fangst ¹ Hvitfisk Pelagisk Salg Adm., eiendom Sum konsern

Eksterne inntekter 631 672 666 775 761 295 1 218 556 22 252  3 300 549 

Interne inntekter 450 16 192 2 740 846 826 49 523  915 732 

Sum inntekter før eliminering  632 122  682 967  764 035  2 065 382  71 775  4 216 281 

Geografisk fordeling 2021 2020

Innland 1 494 228 1 292 359

Europa 1 633 491 1 367 156

Asia 784 868 460 296

Afrika 297 949 124 434

Amerika 97 337 56 305

Sum fordeling 4 307 873 3 300 549

NOTE 2  Segmentinformasjon

NOTE 3 Varer

KONSERN

Varer 2021 2020

Råvarer og hjelpestoffer 58 900 32 384

Ferdigvarer 102 939 130 932

Emballasje, bunkers, reservedeler 12 545 11 121

Handelsvarer 537 477

Sum lager av varer 174 921 174 914

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

MOR KONSERN

Lønnskostnader m.m. 2021 2020 2021 2020

Lott og hyre 0 0 193 051 163 183

Lønn 18 505 15 823 146 640 118 696

Arbeidsgiveravgift 1 007 971 7 367 5 514

Pensjonskostnader, innskuddsbasert 997 859 4 440 4 271

Andre ytelser 381 682 8 295 7 216

Sum lønnskostnader 20 890 18 334 359 795 298 879

Gjennomsnittlig antall årsverk 14 12 326 305
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Konsernsjef i morselskapet inngår i selskapets ordinære pensjonsordning, men i tillegg har konsernsjef en lederpensjon som gir opptjening over 12 G.  

Daglig leder har krav på 12 måneders etterlønn etter nærmere vilkår i avtale mellom partene. Konsernsjefen har en bonusordning som er basert på 

måloppnåelse av gitte nøkkeltall for konsernet. For 2021 er det avsatt bonus på 1,5 mill. kr som blir utbetalt i 2022.

Godtgjørelser Mor Daglig leder Styret Mor Styret Konsern

Lønn 3 057 0 0

Annen godtgjørelse 20 0 0

Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser
Inngåtte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjeneste-

pensjon. Et datterselskap har selvstendig avtale som er balanseført, ved 

utgangen av året er det ingen personer i denne ordningen.  

Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser hovedsakelig av-

hengig 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

KONSERN

Pensjonskostnad 2021 2020

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 0 23

Avkastning på pensjonsmidler 0 -57

Resultatført planendringseffekt, overgang til innskudd etc. 97 0

Administrasjonskostnader 0 87

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 3

Netto pensjonskostnad 97 56

KONSERN

Spesifikasjon av andre driftskostnader 2 021 2 020

Frakt og leveringskostnader 240 024 170 204

Bunkers o.l. 85 139 83 827

Reparasjon og vedlikehold skip, anlegg og maskiner 81 329 81 328

Strøm, brensel, vannavgifter 35 331 35 331

Annen kostnad lokaler 32 982 32 981

Leie maskiner/inventar 32 863 11 836

Annet 58 173 82 177

Sum andre driftskostnader 565 841 497 684

PENSJONSKOSTNAD MOR OG KONSERN 

MOR KONSERN

Godtgjørelse til revisor eks. mva. 2021 2020 2021 2020

Revisjonshonorar 161 133 1 045 1 179

Reisekostnader revisjon 22 0 41 64

Andre attestasjoner 0 0 72 21

Skatterådgivning og annen bistand 0 4 901 0 4 929

Juridisk bistand nærstående revisor 0 20 135 146

Sum godtgjørelse til revisor eks. mva. 183 5 054 1 293 6 339
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Tomt/bygn. Maskiner Driftsløsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01 664 582 7 834 9 080

Tilgang 0 0 758 758

Anskaffelseskost 31.12 664 582 8 592 9 838

Avskrivninger, nedskrivn. og rev. ned. 01.01 0 582 6 391 6 973

Akkumulerte avskrivninger 31.12 0 582 6 922 7 504

Akkumulerte nedskrivninger 31.12 0 0 0 0

Akkumulerte reverserte nedskrivninger 31.12 0 0 0 0

Balanseført verdi  31.12 664 0 1 671 2 335

Årets avskrivninger 0 0 531 531

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Økonomisk levetid Inntil 40 år Inntil 20 år Inntil 10 år

Tomt/bygn. Skip Maskiner Driftsløsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01 528 502 1 022 605 612 747 53 290 2 217 144

Tilgang driftsmidler 26 817 243 894 26 950 3 655 301 316

Avgang -9 836 -98 339 -36 395 -2 243 -146 813

Anskaffelseskost 31.12 545 484 1 168 160 603 302 54 702 2 371 648

Avskrivninger, nedskrivn. og rev. ned. 01.01 300 964 223 728 331 596 42 897 899 185

Akkumulerte avskrivninger solgte og utrangerte driftsmidler 31.12 -4 334 -82 885 -31 068 -1 411 -119 698

Akkumulerte avskrivninger 31.12 324 140 254 368 374 631 45 855 998 994

Balanseført verdi pr. 31.12 225 678 996 677 259 739 10 258 1 492 352

Årets avskrivninger 23 561 31 002 42 725 3 028 100 312

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

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

NOTE 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler – Mor   

NOTE 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler – Konsern   

Anlegg under utførelse avskrives fra tidspunkt da anleggsmiddlet er ferdigstilt. I tilgang driftsmidler skip inngår 215,5 mill. kr 
i forskuddsbetaling til verft for nybygg som blir levert i 2022.
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Selskapets konsesjoner består av grunnkvoter og strukturkvoter. Struktur-

kvotene er tildelt med en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på 20 eller 25 

år, mens grunnkvotene er «evigvarende» (tildeles årlig uten ny prøving og 

uten forhåndsfastsatt tidsbegrensning). Etter utløpet av struktukvotenes 

tidsbegrensning, vil det samlede kvantum omfordeles på grunnkvotene. 

Finanstilsynet har kommet til en vurdering av at strukturkvotene utgjør 

immaterielle eiendeler i henhold til IAS 38. Siden det gjelder en tids-

begrenset rettighet, mener Finanstilsynet at rettigheten skal avskrives 

over kvotens resterende levetid til null. Børsnoterte selskaper bruker 

IFRS, men konklusjonen vil så langt vi kan se ikke bli annerledes under 

norske regnskapsbestemmelser. 

Forskning og utvikling Konsesjon Goodwill Sum

Anskaffelseskost 01.01 5 459 1 831 803 6 998 1 844 260

Anskaffelseskost 31.12 5 459 1 831 803 6 998 1 844 260

Avskrivninger, nedskrivn. og rev. ned. 01.01 2 308 137 178 -2 800 136 686

Akkumulerte avskrivninger 31.12 3 096 163 351 -4 200 162 247

Balanseført verdi pr. 31.12. 2 362 1 668 452 2 798 1 673 612

Årets avskrivninger 788 26 173 1 400 28 360

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Økonomisk levetid Inntil 10 år Inntil 25 år Inntil 10 år

Leasede driftsmidler Mor Konsern

Balanseført verdi pr. 31.12 av pantsatte, leasede driftsmidler 0 8 076

Balanseført gjeld pr. 31.12 med pant i leasede driftsmidler 0 609

Finansielle leieforpliktelser nedbetales som følger

Betalte renter i 2021 0 80

Betalte avdrag i 2021 0 431

Forfall mindre enn ett år 0 346

Forfaller mellom 2 og 5 år 0 263

Forskning og utvikling er knyttet til prosjekt vedrørende kvalitetsforbedring på fisk og produktutvikling på hvitfisk. Prosjektet gjennomføres av datter-
selskapet Nergård Havfiske AS.
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Tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet 

og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet, jfr. prinsippnote – 

Note 1. Tilknyttede selskaper i Mor er etter egenkapitalmetoden verdsatt i 

konsernregnskapet til: 

Aksjer i datterselskapet Nergård Bø AS er nedskrevet med 25 mill. kr. 

NOTE 6 Datterselskaper - Mor

NOTE 6  Tilknyttede selskaper - Mor

Selskap Eierandel i % Stemmeandel i % Anskaffelsekost Bokførte verdier Kapitalendring 
 tidligere år Bokført verdi

Lofoten Viking AS 52,3 % 52,3 % 10 198 10 198 0 10 198

Nergård Havfiske AS 79,3 % 79,3 % 1 167 975 1 167 975 -2 350 1 165 625

Nergård Bø AS 100,0 % 100,0 % 42 060 17 060 0 17 060

Nergård Senja AS 100,0 % 100,0 % 303 133 303 133 0 303 133

Nergård Seafood AS 100,0 % 100,0 % 9 163 9 163 0 9 163

Nergård Fisk AS 87,5 % 87,5 % 170 867 170 867 0 170 867

Sum investering i datterselskaper 1 703 396 1 678 396 -2 350 1 676 046

Berg 
Fiskeri-

selskap AS

Juda
Ben Hur AS

Værøy
Isanlegg AS Dyphav AS Icefrech 

Spain Lofotyngel AS Samlet
for TS

Formelle opplysninger

Forretningskontor Senja Senja Værøy Senja  Spania Leknes

Eierandel 40,0 % 18,2 % 10,0 % 49,0 % 33,3 % 10,0 %

Stemmeandel 40,0 % 18,2 % 10,0 % 49,0 % 33,3 % 10,0 %

Opplysninger relatert til ansk. tidspkt. (i anskaffelsesåret)

Anskaffelseskost 83 000 160 25 0 477 2 001

EK på anskaffelsestidspunktet 83 000 160 25 0 477 0

Oppkjøp/nedsalg i året 0 0 0 0 0 0

Nedskrivning tilknyttede selskaper 0 0 0 0 0 0

Sum tilknyttede selskaper 83 000 160 25 0 477 2 001 85 663

Opplysninger relatert til årets tall

Inngående balanse 01.01. 106 765 2 256 93 370 3 153 0 112 637

Oppkjøp / nedsalg i året 0 0 0 -370 0 2 001 1 631

 +/- Andel årets resultat -3 420 0 26 0 566 0 -2 828

+/- Gevinst/tap ved avgang 0 0 0 0 0 0 0

- Utbytte og annet 0 0 0 0 0 0 0

Sum investering i tilknyttede selskaper 103 345 2 256 119 0 3 719 2 001 111 440
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NOTE 6 Tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet – Konsern (må ses i sammenheng med tilsvarende note for Mor)

Stor 
Fisk AS

Sørøya 
Isanlegg

Hasvik M. 
Senter AS

Juda Ben 
Hur AS

Værøy 
Egnesentral AS  

Formelle opplysninger
Forretningskontor Senja Sørøy Hasvik Senja Værøy
Eierandel 49,0 % 0,0 % 50,0 % 30,8 % 49,0 %
Stemmeandel 49,0 % 0,0 % 50,0 % 30,8 % 49,0 %

Opplysninger anskaffelsestidspunktet
Anskaffelseskost 153 0 258 1 438 261
Egenkapital på anskaffelsestidspunktet 153 0 258 1 438 261

Opplysninger relatert til årets tall
Inngående balanse 1 579 509 1 462 3 820 409
Oppkjøp/nedsalg i året 0 -203 0 0 0
+/- Gevinst/tap ved avgang 0 -306 0 0 0
+/- Andel årets resultat 0 0 142 0 -78
- Utbytte og annet -1 200 0 0 0 0
Utgående balanse 31.12 379 0 1 604 3 820 331

Værøy 
Bunker AS

Bygg-
torget AS

Værøy
Isanl. AS

Senja  
Handelsf

Lofotyngel AS 

Formelle opplysninger
Forretningskontor Værøy Værøy Værøy Senja Leknes
Eierandel 50,0 % 33,0 % 39,0 % 33,0 % 20,0 %
Stemmeandel 50,0 % 33,0 % 39,0 % 33,0 % 20,0 %

Opplysninger anskaffelsestidspunktet
Anskaffelseskost 79 760 319 126 0
Egenkapital på anskaffelsestidspunktet 79 760 319 126 0

Opplysninger relatert til årets tall
Inngående balanse 1 570 3 700 358 63 0
Oppkjøp/nedsalg i året 0 0 250 0 4 004
+/- Gevinst/tap ved avgang 0 0 0 0 0
+/- Andel årets resultat 79 104 88 0 0
-Utbytte og annet 0 114 0 -63 0
Utgående balanse 31.12 1 649 3 918 696 0 4 004

Global 
Fish AS Sufi AS Samlet for TS

Formelle opplysninger
Forretningskontor Ålesund Flakstad
Eierandel 40,0 % 45,0 %
Stemmeandel 40,0 % 45,0 %

Opplysninger anskaffelsestidspunktet
Anskaffelseskost 35 000 30 100
Egenkapital på anskaffelsestidspunktet 35 000 30 100

Opplysninger relatert til årets tall
Inngående balanse 43 070 33 081 87 916
Oppkjøp/nedsalg i året 0 0 4 051
+/- Gevinst/tap ved avgang 0 0 -306
+/- Andel årets resultat 11 687 8 045 20 067
- Utbytte og annet 0 0 -1 149
Utgående balanse 31.12 54 757 41 126 110 579

Resultatandel TS – Mor -2 828 Verdi TS – Mor etter egenkap.metode 111 440
Resultatandel TS – Konsern 18 612 Verdi TS – Konsern etter egenkap.metode 110 579
Sum resultatandel tilknyttede selskaper 15 784 Sum utg. balanse tilknyttede selskaper 222 019
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Anleggsmidler Anskaffelseskost Balanseført verdi

TIL Holding AS 700 10

Itube AS 100 100

Andre aksjer 158 158

Sum langsiktig investering i aksjer og andeler 958 268

Anleggsmidler Anskaffelseskost Balanseført verdi

TIL Holding AS 700 10

Itube AS 100 100

Harstad Skipsindustri AS 155 155

Andre aksjer 204 259

Sum langsiktig investering i aksjer og andeler 1 159 524

Mor Konsern

Agio finansinntekter realisert og urealisert  5 524  34 548 

Agio finanskostnader realisert og urealisert  -353  -11 792 

Agio verdivurdering valutalån  8 332  23 965 

Netto finansinntekter relatert til agio  13 503  46 721 

Løpende terminkontakter (salgskontrakter) Valuta Mor Konsern

27 026 EUR  -    3 762 

320 GBP  -    -3 

15 065 USD  -    2 048 

Netto finansinntekter relatert til terminkontrakter  -    5 807 

Valutarisiko

Den ordinære virksomheten medfører eksponering for valutarisiko.  

Terminkontrakter benyttes som sikring mot svingninger i valutakur-

ser. Som en hovedregel for all eksport av varer i konsernet gjelder at 

for dringer i valuta sikres ved kontraktsinngåelse – virkelig verdisikring. 

Endring i virkelig verdi på verdisikringer som er effektive, innregnes i 

resultatregnskapet sammen med endring i virkelig verdi på fordringen 

som sikres. 

Agio er presentert under annen finansinntekt og disagio vises under 

annen finanskostnad. For morselskapet er agio 13,9 mill. kr og disagio 0,3 

mill. kr. Netto agio realisert og urealisert for morselskapet utgjør 13,5 mill. 

kr for 2021. For konsernet er agio 58,5 mill. kr og disagio 11,8 mill. kr. Netto 

agio realisert og urealisert for konsernet utgjør 46,7 mill. kr for 2021. 

Noen datterselskaper har verdisikringer knyttet til salgskontrakter i valuta 

pr. 31.12. Totalt 27 mill. EUR, 15 mill. USD og 0,3 mill. GBP. Markedsverdien 

var pr. 31.12 positiv med 5,8 mill. NOK. Beløpet er innarbeidet under andre 

finansinntekter som urealisert agio. Markedsverdien er klassifisert som 

andre kortsiktige fordringer i balansen. 

Valutalån

Konsernet har valutalån på 49,4 mill. EUR som hadde en markedsverdi 

pr. 31.12 på 493 mill. kr. Lånet verdijusteres ved periodeavslutning og agio 

presenteres under finanskostnader/finansinntekter.

NOTE 7  Aksjer og andeler i andre selskap m.m. – Mor

NOTE 7  Aksjer og andeler i andre selskap m.m. – 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 2021 2020 2021 2020

Gjeld til kredittinstitusjoner 860 758 869 090 1 185 611 1 086 789

Balanseført gjeld som er sikret ved pant og kausjonsansvar:

Langsiktig gjeld til kredittinstiusjoner 860 758 869 090 1 432 413 1 291 587

Øvrig langsiktig gjeld 0 14 815 609 14 815

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 83 624 117 241

Sum gjeld og forpliktelser sikret ved pant 860 758 883 905 1 516 646 1 423 643

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er gjeld til factoringselskap og trekk på kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner.
To datterselskaper har en egen factoringavtale med en ramme på 250 mill. kr.

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

Tomter, bygninger o.l. 664 664 225 678 227 536

Maskiner og anlegg 0 0 259 739 281 151

Skip 0 0 996 677 798 877

Driftsløsøre 1 671 1 443 10 258 10 391

Varebeholdning 0 0 174 921 174 914

Kundefordringer 0 0 404 507 401 419

Andre fordringer 103 415 141 962 78 690 66 903

Konsesjoner 0 0 1 667 664 1 694 625

Aksjer 1 762 007 1 762 458 221 453 200 552

Sum pantsatte eiendeler 1 867 757 1 906 527 4 039 587 3 856 368

Garantier

Garantier stilt til Norges Råfisklag 36 770 36 770 36 770 51 680

Andre garantier 18 185 33 000 559 723 401 858

Konsernets finansiering er delt. Lofoten Viking AS har egen finansiering, i 

tillegg kausjonerer Lofoten Viking AS for gjeld i Værøy Fryselager AS. Øvrige 

konsernselskaper har felles finansiering med Nergård AS som debitor. 

I den sistnevnte finansieringen er det kryssikkerhet mellom alle selskapene 

unntatt underkonsernet Nergård Fisk som har kryssikkerhet til kun egen 

fasilitet samt felles kassekreditt. Se note 13 for mer informasjon.

I forbindelse med kjøp av fisk gjennom Norges Sildesalgslag, har Nergård 

AS stilt garanti til Norges Sildesalgslag via Atradius Norge. Ved årets slutt var 

garantien til Norges Sildesalgslag på 150 mill. kr.

Kredittrisiko
Konsernet har en risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å 

oppfylle sine forpliktelser. For å redusere risikoen følger konsernet et 

eget kredittrisikosystem og følger opp kundefordringene løpende, samt

benytter seg av ulike instrument for kredittsikring hvor det er mulig. Som 

eksportør er konsernet også eksponert for ulik risiko knyttet til land og 

regioner som kan være krevende å sikre seg mot.

Renterisiko
Konsernet har rentebærende gjeld med flytende rentesatser (NIBOR) og 

(EURIBOR) og er derfor eksponert for endringer i markedsrentene.

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. 

Prisrisiko innsatsfaktorer
Nergård Havfiske AS har ikke kontantstrømsikret bunkers og er derfor 

utsatt for markedssvingninger. I tillegg har konsernet risiko knyttet til 

inflasjon på innsatsfaktorer knyttet til driften.

Likviditetsrisiko
Konsernet overvåker likviditeten løpende og estimerer forventet fremti-

dig utvikling gjennom prognoser og ukentlige oppdaterte prognoser fra 

enhetene i konsernet.
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MOR KONSERN

Betalbar skatt fremkommer slik 2021 2020 2021 2020

Ordinært resultat før skattekostnad 75 833 -33 860

Permanente forskjeller -51 138 -26 003

Endring midlertidige forskjeller -4 059 9 227

Grunnlag betalbar skatt 20 636 -50 636

Anvendt fremførbart underskudd 20 636 0

Grunnlag betalbar skatt 0 -50 636

Skatt 22 % 0 0

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Årets skattekostnad fremkommer slik

Betalbar skatt på årets resultat 0 0 73 161 22 068

Endring i utsatt skatt  5 433 -13 170 46 372 24 124

Skatt avgitt/mottatt konsernbidrag 0 0 -14 718 -12 215

Årets totale skattekostnad 5 433 -13 170 104 815 33 977

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 0 0 73 163 22 068

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler -6 719 -7 437 241 539 178 448

Andre immatrielle eiendeler 0 0 201 230 218 930

Omløpsmidler 338 -2 100 4 876 -1 730

Urealisert valuta 0 -1 120 5 014 1 410

Andre regnskmessige avsetninger 0 423 793 6 396

Gevinst- og tapskonto -823 -1 029 157 367 103 332

Avskåret rentefradrag til fremføring 0 0 -637 -2 569

Underskudd til fremføring 0 -20 636 -990 -44 345

Sum midlertidige forskjeller -7 204 -31 899 609 192 459 872

Utsatt skatt/utsatt skattefordel -1 581 -7 014 134 022 101 172

NOTE 10 Skattekostnad, betalbar skatt og endring utsatt skatt

Utsatt skatt pr. 31.12.2021 er beregnet til 22 %.
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NOTE 12 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. – Mor

Kundefordringer
Kortsiktige 

konsernfordringer
Lån til foretak i

i samme konsern

Fordringer på datterselskaper 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Foretak i samme konsern 3 700 1 916 93 614 136 084 432 500 482 500

Fordringer på datterselskaper 0 0 0 0 0 0

Tilknyttet selskap 0 0 0 0 5 000 0

Sum konsernfordringer 3 700 1 916 93 614 136 084 437 500 482 500

NOTE 11 Egenkapital og aksjonærinformasjon – Mor

NOTE 11 Egenkapital – Konsern

 Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum

Egenkapital 31.12.2020 8 313 348 082 1 422 594 1 778 989

Årsresultat 70 400 70 400

Tilleggsutbytte -50 000 -50 000

Egenkapital 31.12.2021 8 313 348 082 1 442 995 1 799 390

AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i mor består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført

A-aksjer 277 100 30 8 313

Alle aksjer har lik stemmerett.

EIERSTRUKTUR

Aksjonærer i mor A-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel

Norsk Sjømat AS 120 419 120 419 43,46 % 43,46 %

BTU Holding AS 46 118 46 118 16,64 % 16,64 %

Nergård Invest Samherji AS 110 563 110 563 39,90 % 39,90 %

Totalt antall aksjer 277 100 277 100 100 % 100 %

Aksjekapital Overkurs Annen 
egenkapital

Minoritets-
interesser Sum

Egenkapital 31.12.2020 8 313 348 083 1 844 120 233 015 2 433 531

Oppkjøp fra minoritet/andre endringer -862 -351 -1 213

Tilleggsutbytte -50 000 0 -50 000

Utbytte minoriteter -16 161 -16 161

Årsresultat 335 429 70 495 405 924

Egenkapital 31.12.2021 8 313 348 083 2 128 687 287 000 2 772 083

FORTSATT DRIFT
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av 
årsregnskapet til mor og konsern. Morselskapet har en egenkapital

 
som utgjør 62,2 % av totalkapitalen. For konsernet som helhet utgjør 
egenkapital 56,7 % av totalkapitalen.
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Av lån til foretak i samme konsern på 432,5 mill. kr, forfaller 432,5 mill. kr senere enn ett år.
Morselskapet har i 2021 kostnadsført 6 mill. kr under andre driftskostnader som gjelder kjøp av tjenester fra Samherji HF. 

Kortsiktig gjeld Kortsiktige konserngjeld

Gjeld til datterselskaper 2021 2020 2021 2020

Foretak i samme konsern 0 4 848 203 598 0

Sum konserngjeld 0 4 848 203 598 0

NOTE 13  Kontanter, kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner m.m.

NOTE 14  Andre langsiktige fordringer

Nergård konsernet har en konsernkontoordning (KKS). Følgende selskaper 
inngår i konsernkontoordningen; Nergård AS, Nergård Senja AS, Nergård 
Sild AS, Nergård Fisk AS, Nergård Sørøya AS, Nergård Havfiske AS, Nergård 
Eiendom AS, Nergård Bø AS og Nergård Seafood AS.

Datterselskapenes likvider er en del av konsernets konsernkonto ordning. 
Datterselskapet sine netto innskudd i bank blir presentert som kortsiktig 
konsernfordring, trekk blir presentert som kortsiktig gjeld til konsern-
selskap i selskapsregnskapene. I konsernregnskapet presenteres netto 

konsernkonto som bankinnskudd, mens trekk på konsernkonto er  
klassifisert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. Selskapet er 
sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet, solidarisk  
ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte 
oppstå under konsernkontoavtalen. Datterselskapene sine eiendeler 
er stilt som sikkerhet for total gjeld i konsernkontoordninga, langsiktig 
gjeld og garantiramme i konsernet. Total langsiktig gjeld og garantier i 
konsernet som datterselskapene har stilt sikkerhet for er på 1487,4 mill. 
kr pr. 31.12. 

MOR KONSERN

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 2021 2020 2021 2020

Kortsiktig gjeld til factoringselskap 0 0 -42 855 -70 816

Neste års avdrag langsiktig gjeld kredittinstitusjoner 0 0 -40 769 -46 425

Gjeld til kredittinstitusjoner pr. 31.12 0 0 -83 624 -117 241

Trekkrammer

Bevilget rammer KK 150 000 150 000 250 000 250 000

Ubenyttet trekkfasilitet/garantiramme 312 600 464 800 312 600 464 800

Garantiramme ubenyttet 0 12 230 0 12 230

Factoring ramme ubenyttet 0 0 207 145 179 184

Ubenyttede trekkrammer pr. 31.12 462 600 627 030 769 745 906 214

Bankinnskudd og kontanter

Bankinnskudd KKS konsern 203 598 -72 610  203 598 -72 610

Øvrige bankinnskudd og kontanter 382 809 358 676 595 086 459 745

Sum bankinnskudd og kontanter før motregning KKS 586 407 286 066 798 684 387 135

Av morselskapets bankinnskudd er bundne midler på skattetrekkskonto 1,1 mill. kr. Bankinnskudd bundet på konsern utgjør 14,5 mill. kr og gjelder i sin 
helhet skattetrekk. Av bankinnskudd på konsern er 15 mill. kr stilt som sikkerhet for leverandører.

MOR KONSERN

2021 2020 2021 2020

Depositum Norges Råfisklag 0 0 4 442 4 723

Andre fordringer forfall etter ett år 5 250 30 14 439 1 270

Andre langsiktige fordringer 5 250 30 18 881 5 993
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