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STYRETS ÅRSBERETNING 2015 

INNLEDNING 
Årsberetningen omfatter morselskapet Seagarden Group AS og dets heleide datterselskaper Seagarden AS, 
Chitinor AS, Arctic Medical Nutrition AS og Avaldsnes Property AS - sammen referert til som Selskapet eller 
Konsernet. I årsberetningen vil det i utgangspunktet refereres til Konsernet som den rapporterende enhet 
benevnt som ”Seagarden”, ”Selskapet” eller ”Konsernet”. Årsberetning tar sikte på å illustrere status, omfanget 
av virksomheten og utfordringene i Konsernet slik disse fremstår pr 31.12.2015. 
 
Seagarden avlegger sine konsoliderte finansielle tall i overensstemmelse med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet er utarbeidet i overensstemmelse med NGRS.   
 
Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over Seagarden Group AS og 
konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED 
Seagardens ordinære virksomhet omfatter utvikling, produksjon, markedsføring og salg av marine ingredienser, 
formuleringer og ferdigprodukter. Selskapet opererer innenfor verdikjeden marine produkter med fokus mot 
råstoff til ingredienser og ferdigprodukter som markedsføres mot næringsmiddelindustrien, kosmetikk-, 
legemiddel- og fôrindustrien.  
 
Konsernets produktportefølje selges hovedsakelig direkte til andre bedrifter eller også indirekte gjennom agenter 
og distributører som da står for markedsføring, distribusjon og salg av produktene i et spesifikt marked. 
Produktene markedsføres i en rekke land, fortrinnsvis i Europa og Asia. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å 
utvide og forbedre markedsnettverket. 
 
Konsernet har 3 forretningsområder; 
 

 Seagarden  
Omfatter driften på Avaldsnes og Åna Sira (frem til 1. april 2014), og består av selskapene Seagarden AS 
og Avaldsnes Property AS. Forretningsområdet produserer marine pulvere og kollagen for salg til norske 
og internasjonale kunder. Atlantic Ingredients AS ble fusjonert med Seagarden AS med virkning fra 
desember 2014.  
 

 Chitinor 
Omfatter driften på Senjahopen og Tromsø, og består av selskapet Chitinor AS. Forretningsområdet 
produserer kitin og kitosan for salg til internasjonale kunder. 
  

 Arctic Medical Nutrition 
Omfatter forskning og utvikling på L-Factor i selskapene Seagarden Group AS og Arctic Medical Nutrition 
AS. Forretningsområdet er vedtatt avviklet. 

 Forretningsområde Seagarden 

Driften i forretningsområdet baserer seg på produksjon og leveranse av marine pulver og kollagen fra et moderne 
produksjonsanlegg på Avaldsnes, Karmøy. Fabrikken er FSSC 22000-, Halal-, Marine Stewardship Council (MSC)- 
og Mattilsynsgodkjent. Den er velfungerende med betydelig potensiale for økte leveranser.  
 
Produktene markedsføres aktivt og selskapet opplever god interesse fra nye og eksisterende kunder. Selskapet 
erfarer at nye kunder har lange beslutningsprosesser og at det derfor tar betydelig tid fra første kontakt er 



    

www.seagarden.no Seagarden Group AS  
   

etablert til leveranser materialiser seg. Selskapets nyutviklede kollagen basert på torskeskinn har fått veldig god 
respons i markedet. Det er gjennomført mindre justeringer i fabrikken for å få stabil, god produksjon.  

I Q2 2015 relanserte selskapet ernæringsprodukter til sluttkunder, og Seagarden Fiskepulver er nå for salg i 
Sunkost og enkelte andre helsekostforretninger i Norge, og selges også i Sverige og Ungarn. Flere produkter er 
under utvikling med lanseringer er planlagt gjennom 2016.  

 Forretningsområde Chitinor 

Omsetningen i dette segmentet er preget av ordrefrekvensen til selskapets største kitosankunde. Salget til denne 

kunden har vært stabilt fra år til år men leveransemønsteret gjennom året har variert. For 2016 har denne kunden 

signalisert et lavere volum sammenlignet med 2015. Salg av kitosan til andre kunder utvikler seg positivt, og det 

jobbes med å etablere flere kunder for kitosanproduktene.  

Sammen med Labrida AS har selskapet startet et prosjekt for storskalaproduksjon av monofilament-fibre laget 
av kitosan. Disse skal inngå i Labrida AS’ børster for rengjøring rundt tannimplantater.  Utviklingsprosjektet er 
støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet (BIA). Selskapet forventer å motta totalt 2-3 millioner i støtte fra 
disse til denne utviklingen over de neste 1-2 årene. Kommersielt salg av fibrene forventes å starte i andre halvår 
2016.  
 
Selskapet vil i første halvår 2016 installere en ny tørke på Senjahopen. Denne skal øke fleksibiliteten på fabrikken 
med mulighet for å produsere flere kitin-kvaliteter, samt rekeskallpulver (SSP).   

 Forretningsområde Arctic Medical Nutrition 

Selskapet satsing på utvikling av L-Faktor er under avvikling.    

 Øke salg av Konsernet produkter  

Med velfungerende produksjonsanlegg og redusert kostnadsbase er hovedfokuset i konsernet å øke salget 
vesentlig. Salgskontorer er etablert i Singapore og Tyskland for å kunne være mer til stede der kundene er. 
Ytterligere utvidelse av salgsavdelingen vurderes løpende.    

 Videre drift 

I samsvar med Regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. I 2014 og 2015 
er det iverksatt en rekke tiltak for å sørge for at konsernet raskt leverer positive resultater. Det er gjennomført 
omfattende kostnadsbesparelser, det er iverksatt tiltak for å øke salget av eksisterende produkter. I 2014 og 2015 
er det tilført vesentlige beløp i ny egenkapital.   

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
 

 Regnskap og økonomisk styring   

Seagarden har siden 2006 rapportert sine finansielle tall i overensstemmelse med IFRS (International Financial 
Reporting Standards). Årsregnskapet for morselskapet er utarbeidet i overensstemmelse med NGRS.   
 
Tall i parentes nedenfor angir 2014-tall. 

 Resultat 

Konsernets resultater for 2015 er ikke tilfredsstillende. Konsernets driftsinntekter for 2015 ble NOK 47,9 millioner 
(NOK 43,1 millioner). Varekostnadene utgjorde NOK 23,0 millioner (NOK 24,0 millioner).  Bruttofortjenesten ble 
NOK 24,9 millioner (NOK 19,2 millioner) tilsvarende ca. 51,9 % (ca. 44,4 %).  Lønnskostnader utgjorde NOK 19,1 
millioner (NOK 21,8 millioner). Annen driftskostnad utgjorde NOK 13,1 millioner (NOK 16,2 millioner). Totale 
driftskostnader utgjorde NOK 32,2 millioner (NOK 38,0 millioner).  

EBITDA var NOK -7,3 millioner (NOK -18,8 millioner). Avskrivninger utgjorde NOK 9,5 millioner (NOK 9,2 
millioner), og nedskrivinger utgjorde NOK 3,0 (NOK 0). Nedskrivingene knyttet seg i det alt vesentlige til aktivert 
FOU i Seagarden AS og kitin-anlegget i Chitinor AS.    

Netto finansposter utgjorde NOK -4,3 millioner (NOK -6,0 millioner). Netto skattekostnad ble NOK 0,1 millioner 
(NOK 2,1 millioner).   
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Det er ikke foretatt verdiregulering av eiendommene i 2014 eller 2015. Årets totalresultat etter skatt for 
konsernet viste et underskudd på NOK -24,3 millioner (NOK -36,1 millioner).  

Morselskapets driftsinntekter i 2015 var NOK 1,8 millioner (NOK 1,6 millioner). Lønnskostnadene var NOK 2,0 
millioner (NOK 4,1 millioner) og andre driftskostnader var NOK 5,3 millioner (NOK 3,2 millioner), inkludert 
avsetting for tap på konsernintern fordring på Arctic Medical Nutrition AS på NOK 4,0 millioner. Av- og 
nedskrivinger var NOK 0,1 millioner (NOK 0,1 millioner). Netto finanskostnader var NOK -22,9 millioner (NOK -
30,3 millioner), hvorav NOK 22,3 millioner (NOK 29,0 millioner) kommer fra resultat i datterselskapene. 
Årsresultat og totalresultatet i 2015 var NOK -28,5 (NOK -36,4 millioner). 

 Balanse 

Eiendeler 

Totale eiendeler i konsernet var NOK 164,8 millioner (NOK 170,8 millioner).  Totale eiendeler i morselskapet var 
NOK 64,7 millioner (NOK 69,6 millioner). En vesentlig del av morselskapets eiendeler er konserninterne 
fordringer og aksjer i datterselskaper. 

Anleggsmidler 

Totale anleggsmidler i konsernet utgjorde NOK 130,9 millioner (NOK 142,4 millioner). Varige anleggsmidler utgjør 
den vesentligste delen av de materielle anleggsmidlene med NOK 101,2 millioner (NOK 109,6 millioner). Tomter 
og bygninger utgjorde NOK 52,2 millioner (NOK 53,5 millioner) og produksjonsanlegg utgjorde NOK 42,9 millioner 
(NOK 48,2 millioner).   

Immaterielle eiendeler 

Immaterielle eiendeler utgjorde NOK 29,6 millioner (NOK 33,3 millioner). Den største enkeltposten er NOK 20,0 
millioner i goodwill relatert til virksomhetsoverdragelsen fra Rieber & Søn ASA.   

Netto reduksjon i aktiverte utviklingskostnader er NOK 1,1 millioner slik at totale aktiverte utviklingskostnader 
utgjorde NOK 5,4 millioner (NOK 6,6 millioner). Videre består de immaterielle eiendelene av patenter og lisenser 
med NOK 1,6 millioner (NOK 3,6 millioner) og utsatt skattefordel med NOK 1,3 millioner (NOK 1,4 millioner).   

Finansielle anleggsmidler 

Investering i datterselskapene er eliminert i konsernregnskapet, mens i morselskapets selskapsregnskap utgjør 
disse NOK 40,2, millioner (NOK 27,2 millioner) beregnet etter egenkapitalmetoden.   

Utsatte skattefordeler 

Bokført verdi av utsatt skattefordel utgjør NOK 1,3 millioner (NOK 1,4 millioner). Ikke balanseført utsatt 
skattefordel utgjør NOK 55,3 millioner (NOK 50,7 millioner).   

Omløpsmidler 

Totale omløpsmidler inklusive bankinnskudd utgjorde NOK 33,9 millioner (NOK 28,2 millioner). Konsernet hadde 
ved årsskiftet en varebeholdning på NOK 17,4 millioner (NOK 15,3 millioner).   

 Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Egenkapitalen i konsernet var NOK 72,9 millioner (NOK 50,9 millioner) hvilket utgjorde ca. 44,2 % (29,8 %) av 
totalkapitalen. Egenkapitalen i morselskapet var NOK 57,5 millioner (NOK 39,7 millioner).  

Gjeld 

Sum gjeld i konsernet utgjorde NOK 91,9 millioner (NOK 119,8 millioner). Sum gjeld i morselskapet var NOK 7,2 
millioner (NOK 29,9 millioner). NOK 21,2 millioner av gjelden 2014 i morselskapet og konsernet var ansvarlige 
aksjonærlån som ble konvertert til aksjekapital i Q1 2015.  

 Likviditetsreserve og arbeidskapital 

Netto arbeidskapital i konsernet ved utgangen av året, definert som totale omløpsmidler minus kortsiktig gjeld 
(ikke inkludert kassekreditt), var NOK 18,6 millioner (NOK -8,4 millioner).  
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 Kontantstrøm 

Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -15,2 millioner (NOK -26,2 millioner). Den 
negative kontantstrømmen kommer primært fra konsernets resultat i løpet av året.    

Konsernets kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -1,4 millioner (NOK 2,5 millioner). Positiv 
kontantstrøm i 2014 kommer primært som følge av salg av produksjonsanlegget på Åna Sira.  Kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter var NOK 18,7 millioner (NOK 21,6 millioner). Netto kontantstrøm var NOK 2,1 millioner 
(NOK -2,1 millioner). Kontantbeholdning ved utgangen av året var NOK 3,1 millioner (NOK 1,0 millioner). 

Morselskapets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -29,0 millioner (NOK -35,0 millioner). 
Den negative kontantstrømmen kommer primært fra morselskapets resultat i løpet av året og endring av 
konserninterne fordringer.    

Morselskapets kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 6,2 millioner (NOK 8,7 millioner). Kontantstrøm 
fra finansieringsaktiviteter var NOK 24,9 millioner (NOK 24,1 millioner). Netto kontantstrøm var NOK 2,1 millioner 
(NOK -2,2 millioner). Kontantbeholdning ved utgangen av året var NOK 2,1 millioner (NOK 0 millioner). 

 Interne transaksjoner og interne mellomværender 

Innen konsernet skjer det produktleveranser fra datterselskap til morselskapet som selger dette til kunde i eget 
navn. Morselskapet finansierer utvikling av datterselskap ved overføringer etter behov og vurdering. Dette 
skaper mellomværender mellom datter- og morselskap i form av interne lån. Styret vurderer fortløpende om 
slike mellomværender skal gjøres opp, fortsettes som lån mellom selskapene eller omgjøres til aksjekapital i 
datterselskapet. Forretningsområdet L-Faktor er besluttet avviklet, og som følge av dette er det pr 31.12.2015 i 
morselskapet satt av NOK 4,0 millioner for tap på mellomværende med Arctic Medical Nutrition AS. 

 Årsresultat og disponeringer 

Konsernets totalresultat etter skatt og andre inntekter viser et resultat på NOK -24,3 millioner (NOK -36,1 
millioner). Morselskapets totalresultat etter skatt viser et resultat på NOK -28,5 millioner (NOK -36,3 millioner).  

Resultatet foreslås dekket mot annen egenkapital. 

 FOU 

Konsernet har flere pågående utviklingsprosjekter som støttes av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.  I 
tillegg er det et pågående arbeid i hele konsernet for å forbedre drift og lansere nye produkter.   

RISIKOFAKTORER 
Selskapet er eksponert overfor en rekke risikoaspekter, og noen av disse er utenfor selskapets kontroll. Disse kan 
grupperes som virksomhetsrisiko, teknologisk og prosjektrisiko, regulatorisk risiko, markedsrisiko, og finansielle 
risikofaktorer. 

 Overordnede risikofaktorer 

Virksomhetsrisiko 

Seagarden er i en oppbyggingsfase med tilhørende kapitalbehov. Konsernet har en produktportefølje som har et 
stort kommersielt potensiale. Det er risiko knytte til hvor raskt Konsernet klarer å oppnå salg som sikrer positiv 
kontantstrøm.    

Teknologisk - og prosjektmessig risiko 

Anvendelse av nye prinsipper i prosess og produksjon kan innebære stor risiko knyttet til utsettelser, tap av 
produkt under pilotforsøk, høye produksjonskostnader og lignende.  

Styret har meget stor oppmerksomhet mot disse forhold og søker å minimalisere teknisk risiko gjennom sikring 
av kompetent prosjektledelse og eksternt samarbeid. 
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Råstoffrisiko 

Råstoffkvalitet og -tilgang er en kritisk risikofaktor med hensyn til mengder og priser. Råstofftilgangen påvirkes 
av regulatoriske forhold og av sesongsvingninger. Sikring av råstofftilgang kan innebære behov for innfrysing, 
hvilket vil øke kostnadene sammenlignet med fersk tilgang.  

Finansieringsrisiko 

Det er risiko knyttet til Konsernets evne til å finansiere løpende underskudd, behov for økt arbeidskapital og 
investeringer.  Styret har stort fokus på å overvåke behov for likviditet for å kunne sette inn nødvendige tiltak 
ved behov. 

 Markedsrisiko og konkurranse 

Regulatorisk risiko 

Mattilsynet er utøvende organ i Norge for godkjenning av virksomhet innenfor for- og næringsmiddelindustri. EU 
har etablert nye kriterier for slik produksjon på basis av en rekke uheldige omstendigheter innen industrien de 
senere år, herunder munn- og klovsyken, fuglevirus og lignende.  

Store kunder stiller krav til at fabrikkene er sertifiserte, og det er en risiko for at selskapet ikke vil kunne 
opprettholde nødvendige godkjenninger.    

 Finansielle risikofaktorer 

Finansiell risiko 

Finansiell risiko består hovedsakelig av renterisiko, valutarisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Seagarden søker 
kontinuerlig å overvåke disse risikofaktorene og aktivt styre risikoen gjennom kommersiell drift og finansielle 
avtaler. 

Renterisiko 

Seagarden har en betydelig langsiktig rentebærende gjeld. Renten på lånene er flytende og Selskapet er dermed 
utsatt for den generelle renterisiko. Selskapet vil kontinuerlig vurdere å redusere renterisiko ved å binde renten 
på større deler av lånene. 

Valutarisiko 

Seagarden har den vesentlige del av sine inntekter i andre valutaer enn den funksjonelle valuta i enkeltselskapene 
– NOK. Inntekter fra salg av produktene i 2015 har i hovedsak skjedd i USD og EUR. I forhold til den operasjonelle 
drift har konsernet ikke innført spesifikke hedging-strategier. 

Kredittrisiko 

Selskapet selger sine produkter hovedsakelig til større næringsmiddelselskaper og til distributører hvor man har 
hatt et langvarig samarbeidsforhold. Kundefordringene overvåkes løpende, og risiko for tap anses for å være 
gjennomgående lav. I anledning større kontrakter er leveransene kredittforsikret. Kredittforsikring vil bli utvidet 
til større deler av porteføljen. 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisikoen i selskapet følges nøye og løpende av styret og ledelsen  

 Arbeidsmiljø og personale 

Sykefraværet i konsernet utgjorde totalt 585 dager, 1,81 %, av total arbeidstid i konsernet sammenlignet med 
1,35 % i 2014. I løpet av året er det ikke registrert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store 
personskader eller materielle skader. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. 

 Likestilling og diskriminering 

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet 
vil i fremtiden søke å øke andelen av kvinner som besitter posisjoner i selskapet. Seagarden skal være rettferdig 
i alle aspekter av sin rolle som arbeidsgiver. Alle ansatte og søkere vil bli vist like muligheter uavhengig av rase, 
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kjønn, alder, farge, avstamming, seksuell orientering, nasjonalitet, sivilstand, funksjonsfriskhet eller 
minoritetsbakgrunn.  

Valget av personell ved ansettelser eller forfremmelser er basert på faktorer som utdannelse, erfaring, beviste 
egenskaper, initiativ, lojalitet, samarbeidsvilje, tilgjengelighet og vekstpotensial.  Seagarden søker balanse 
mellom kjønnene ved nyansettelse. Styret besto ved utgangen av 2015 av 1 kvinne og 3 menn.   

 Miljørapportering 

Selskapet innehar de nødvendige godkjenninger fra Fylkesmannen i forbindelse med utslipp til ytre miljø. 
Miljøhensyn står sentralt ved drift av selskapets produksjonsanlegg på Karmøy, Senjahopen og Tromsø. 

 Samfunnsansvar og ytre miljø  

Seagarden er opptatt av å drive virksomheten på en ansvarlig og etisk akseptabel måte. Dette innebærer at man 
er påpasselig med å innrette seg etter lovgivningen i de land man opererer, samt å respektere og etterleve 
anerkjente normer for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.  

Selskapet har ingen toleranse for korrupsjon i sitt daglige arbeid eller i forhold til forretningsforbindelser. 
Konsernet har retningslinjer for alle ansatte knyttet til det å ta imot gaver, fordeler eller andre påskjønnelser. Ut 
fra en vurdering av selskapets størrelse, arten av virksomheten og de ledelsesressurser som er tilgjengelig, har 
selskapet ikke funnet det hensiktsmessig å etablere andre særskilte retningslinjer, prinsipper, prosedyrer eller 
standarder for å ivareta samfunnsansvar og hindre korrupsjon. Det er styrets oppfatning at selskapet har god 
kontroll på disse forholdene.   

Seagarden følger nasjonale lover og regler. Alle ansatte oppfordres til å varsle internt dersom de er bekymret for 
konsernets integritet eller ser brudd på lover og regler. Varslingen kan skje konfidensielt dersom ønskelig, og 
virksomheten har ingen anledning til å følge opp med negative reaksjoner overfor varsleren, uavhengig av om 
innholdet i varslingen er reelt eller ikke. 

FREMTIDSUTSIKTER 
Selskapet forventer at den pågående aktive markedsføringen av selskapets produkter vil resultere i flere 
langsiktige leveranseavtaler. De gjennomførte kostnadsreduserende tiltak har medført at omsetningsnivået som 
vil gi lønnsom drift er betydelig redusert. Produksjonsapparatet er klart og dimensjonert for å kunne avta en 
betydelig omsetningsøkning fremover og selskapet vil arbeide videre med utvikle produktene for nye markeder 
og tilpasse disse til kundenes spesifikasjoner. Styret forventer at selskapet vil lykkes i dette arbeidet og at 
konsernet vil oppnå lønnsom drift i løpet av 2016. 

 
Karmøy, 20. april 2016 

 
Styret for Seagarden Group AS 

 

 

Rune I. Fløgstad   
(sign.) 

 Siv Gausdal Eriksen 
(sign.) 

 Endre Glastad     
(sign.) 

Styreleder  Styremedlem  Styremedlem 
     

Christian Rasmussen 
(sign.) 

   Bernt Olav Røttingsnes 
(sign.) 

Styremedlem    Adm. Dir. 
 



Seagarden Group AS
Konsernregnskap for 2015
(i hele NOK 1 000)

Oppstilling av totalresultat (art)

Note

2014 2015 2015 2014

1 611 1 785 Salgsinntekter 1 47 906 43 102
Annen driftsinntekt 1

1 611 1 785 Sum inntekter 2 47 906 43 103

Vareforbruk 6 23 034 23 948
4 105 1 957 Lønnskostnader 18 19 133 21 780
3 211 5 266 Annen driftskostnad 3 13 071 16 200

-5 705 -5 437 Brutto driftsresultat (ebitda) -7 332 -18 825
86 88 Av- og nedskrivinger 9,10 12 565 9 243

-5 791 -5 526 Netto driftsresultat -19 897 -28 068

Inntekt på investering i datterselskap 11
8 Finansinntekter 5 1 918 2 074

-29 027 -22 315 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 11 0 0
-1 514 -635 Finanskostnader 5 -6 239 -8 021

-30 535 -22 942 Netto finansposter -4 321 -5 946

-36 326 -28 467 Resultat før skattekostnad -24 218 -34 015

Skattekostnad 8 91 2 112

-36 326 -28 467 Årets resultat -24 309 -36 126

Andre inntekter og kostnader
Andre inntekter og kostnader i perioden

-                    -                   Andre inntekter og kostnader i perioden -                    -                    

-36 326 -28 467 Sum totalresultat for perioden -24 309 -36 126

Årets resultat henført til
Overført fra overkursfond 12

-36 326 -28 467 Egenkapitaleiere i morselskapet 12 -24 309 -36 126

KonsernMorselskap



Seagarden Group AS
Konsernregnskap for 2015
(i hele NOK 1 000)

Oppstilling av finansiell stilling (Balanse)

Eiendeler

Morselskap Konsern

EIENDELER Note

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utviklingskostnader 10 5 403 6 548
Patenter, lisenser, o.l. 10 1 584 3 596
Utsatt skattefordel 8 1 295 1 386
Goodwill 10 21 333 21 333

-                   -                   Sum immaterielle eiendeler 29 615 32 862

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 9 4 903 5 218
Produksjonsanlegg 9 42 907 48 153

152 60 Driftsløsøre, inventar og utstyr 9 1 244 2 687
Tomter og bygninger 9 52 172 53 499

152 60 Sum varige driftsmidler 101 226 109 557

Finansielle anleggsmidler
27 150 40 235 Investeringer i datterselskap 2,20

50 Investeringer i aksjer og andeler 11 73 23
27 150 40 285 Sum finansielle anleggsmidler 73 23

27 302 40 344 Sum anleggsmidler 130 914 142 442

Omløpsmidler
Varer 6 17 381 15 308

Fordringer
Kundefordringer 7 7 713 8 668

42 218 22 244 Andre fordringer 7 5 682 3 216
42 218 22 244 Sum fordringer 13 395 11 884

45 2 132 Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 3 136 1 046

42 263 24 375 Sum omløpsmidler 33 912 28 238

69 565 64 720 Sum eiendeler 164 827 170 680



Seagarden Group AS
Konsernregnskap for 2015
(i hele NOK 1 000)

Oppstilling av finansiell stilling (Balanse)

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL OG GJELD Note

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014
Egenkapital

Innskutt egenkapital
98 811 56 241 Aksjekapital 56 241 98 811

-88 930

Vedtatt, ikke reg. kapitalforhøyelse/-

nedsettelse -88 930
30 225 30 181 Overkursfond 28 718 28 806
40 106 86 422 Sum innskutt egenkapital 12 84 959 38 687

Opptjent egenkapital
Andre fond (verdiregulering) 16 201 16 201

-452 -28 919 Annen egenkapital -28 266 -3 957
-452 -28 919 Sum opptjent egenkapital 12 -12 066 12 244

39 654 57 503 Sum egenkapital 72 893 50 931

Gjeld
Annen langsiktig gjeld

4 000 3 549 Rentebærende lån og kreditter 13 45 423 48 912
4 000 3 549 Sum annen langsiktig gjeld 45 423 48 912

Kortsiktig gjeld
Rentebærende lån 13 31 202 33 880

21 147 Konvertibelt/ansvarlig aksjonærlån 14, 18 0 21 147
1 749 321 Leverandørgjeld 7 188 8 254

61 247 Skyldige offentlige avgifter 1 581 1 595
2 954 3 101 Annen kortsiktig gjeld 6 538 5 961

25 911 3 669 Sum kortsiktig gjeld 46 510 70 837

29 911 7 218 Sum gjeld 91 933 119 749

69 565 64 720 Sum egenkapital og gjeld 164 827 170 680

Karmøy, 20. april 2016

Morselskap Konsern

Rune I. Fløgstad (sign) Siv Gausdal Eriksen (sign) Endre Glasta (sign)

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Christian Rasmussen (sign) Bernt Olav Røttingsnes (sign)

Styremedlem CEO



Seagarden Group AS
Konsernregnskap 2015
(i hele NOK 1 000)

2014 2015  Tall i TNOK 2015 2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-36 326 -28 467         Resultat før skattekostnad -24 218 -34 015

- Periodens betalte skatter
86 88 + Avskrivninger og nedskrivinger 12 565 9 243

+/- Endring i varelager -2 073 -1 269
0 +/- Endring i kundefordringer 955 -522

-144 -1 427 +/- Endring i leverandørgjeld -1 066 -492
1 395 795 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 350 891

-34 989 -29 011 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -15 188 -26 164

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 3 000
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 330 -507

Utbetalinger ved kjøp av aksjer -50
8 734 6 229 + Endring  investeringer, konsernlån o.l

8 734 6 229 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 380 2 493

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviteter
4 000 + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 4 000

20 050 + Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig ansvarlig gjeld 20 050
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -3 489 -8 282

+/- Netto endring i kassekreditt -2 677 5 860
24 869 + Innbetaling/utbetaling av egenkapital 24 825

24 050 24 869 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 18 659 21 628

-2 205 2 087 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 091 -2 043

+ Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved
2 248 44 periodens begynnelse 1 046 3 090

= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved
44 2 132 periodens slutt 3 136 1 046

Morselskap Konsern

Kontantstrømanalyse



Seagarden Group AS
Konsernregnskap for 2015
(i hele NOK 1 000)

KONSERNET SEAGARDEN GROUP AS Note Aksje-

kapital 

Vedtatt, 

ikke reg.  

kapital

Overkurs- 

fond

Innskutt, 

annen 

egenkapital

Verdi-

regulerings-

reserve

Annen EK Sum EK Minoritets-

interesser

Total EK

Egenkapital pr 1. januar 2014 12 86 738 2 226 28 648                    -   16 201 -56 761 77 052                     -   77 052

Total resultat for perioden
Årets resultat -36 126 -36 126 -36 126
Sum årets resultat                    -                             -   -36 126 -36 126                     -   -36 126

Andre inntekter og kostnader i perioden 
Sum andre inntekter og kostnader                             -                      -                       -                      -                             -                            -                      -                       -                           -   
Totalresultat for perioden                           -   -36 126 -36 126 -36 126

Egenkapital endringer direkte fra aksjonærer
Kapitalforhøyelser denne perioden 12 073 197 12 270 12 270
Kapitalnedsettelse ved reduksjon pålydende , ikke 

registrert ved årsskiftet

11
-88 930 88 930                    -                           -   

Vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelser -2 226 -2 226 -2 226
Emisjonskostnader mot overkurs -39 -39 -39
Totale innskudd eiere / uttak eiere 12 -76 857 -2 226 158                    -                             -   88 930 10 005                     -   10 005

19 0
Egenkapital pr 31. desember 2014 9 882 0 28 806                    -   16 201 -3 958 50 931                     -   50 931

Total resultat for perioden
Årets resultat -24 309 -24 309 -24 309
Sum årets resultat                    -                             -   -24 309 -24 309                     -   -24 309

Andre inntekter og kostnader i perioden 
Sum andre inntekter og kostnader                             -                      -                       -                      -                             -                            -                      -                       -                           -   
Totalresultat for perioden                           -   -24 309 -24 309 -24 309

Egenkapital endringer direkte fra aksjonærer
Kapitalforhøyelser denne perioden 46 359 46 359 46 359
Emisjonskostnader mot overkurs -88 -88 -88
Totale innskudd eiere / uttak eiere 12 46 359 0 -88                    -                             -   0 46 271                     -   46 271

19
Egenkapital pr 31. desember 2015 56 241 0 28 718                    -   16 201 -28 266 72 894                     -   72 893

Oppstilling av endringer i egenkapital



 

Regnskapsprinsipper 

 
Seagarden Group AS (selskapet) med datterselskaper produserer, distribuerer og selger marine ingredienser globalt. 
Foretakets konsernregnskap for regnskapsåret 2015 omfatter foretaket og dets datterforetak: 
 

 Seagarden AS. Atlantic Ingredients AS (AI) ble fusjonert med Seagarden AS i oktober 2014. 

 Arctic Medical Nutrition AS 

 ChitiNor AS  

 Avaldsnes Property AS 
 
(sammen referert til som ”konsernet”) og konsernets andel i tilknyttede foretak og felles kontrollerte foretak. 
 
Selskapet er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge med hovedkontor på Avaldsnes, Karmøy kommune.  

1 Bekreftelse av finansielt rammeverk 

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU 
og obligatoriske for regnskapsår påbegynt 1. januar 2015 eller senere. 
 
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelsen av selskapets 
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurdering, høy kompleksitet eller 
områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet er beskrevet i den enkelte note der dette anses 
nødvendig. 

2 Grunnlag for måling  

Dersom annet ikke er angitt er regnskapet og noter presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen.  
Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av: 
  

• finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat måles til virkelig verdi  
• selskapets bygg måles til virkelig verdi (verdireguleringsmodellen) 

 
Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg regnskapsføres til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter. 

Klassifisering av gjeld – kortsiktig eller langsiktig  

Utgangspunktet etter IFRS er at det skilles mellom kortsiktige og langsiktige poster i balansen. Etter IFRS følger dette av IAS 1 

Presentasjon av finansregnskap. I IAS 1 redegjøres det nærmere for hvordan klassifiseringen påvirkes ved for eksempel brudd 

på lånebetingelser og refinansiering. I det følgende redegjøres det for nødvendige vurderinger i så måte. Etter IAS 1.69 anses 

gjeld å være kortsiktig dersom ett av fire kriterier er oppfylt; 

a. gjelden forventes å bli gjort opp i løpet av varekretsløpet, 
b. gjelden inngår i handelsporteføljen, 
c. gjelden vil forfalle til betaling i løpet av 12 måneder etter balansedagen, eller 
d. skyldneren har ikke en ubetinget rett til å utsette oppgjør av forpliktelsen minst 12 måneder etter balansedagen. 

Utgangspunktet i IAS 1 er at dersom låneavtalen innebærer at foretaket kan velge å refinansiere eller rullere et lån, og 
foretaket forventer å gjennomføre refinansiering eller rullering i løpet av de første 12 månedene etter balansedagen, skal 
omklassifisering av den kortsiktige delen ikke gjøres dersom gitte forhold er tilstede. 
 
Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar 
forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, 
inntekter og kostnader.  
 



 

Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i 
betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke 
kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. 
 
Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den 
perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, 
fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. 

3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 

Konsernregnskapet presenteres i NOK som er morselskapets funksjonelle valuta. All finansiell informasjon er avrundet til 

nærmeste tusen, unntatt når annet er oppgitt. 

 

Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i 
konsernregnskapet. 

4 Nye og endrede standarder og tolkninger med virkning for regnskapsåret 2014 

Seagarden har ikke foretatt endringer i anvendte regnskapsprinsipper i 2015. Følgende nye standarder er implementert. 

IFRS 13 Måling av virkelig verdi 

Endringen anvendes prospektivt og klargjør at porteføljeunntaket i IFRS 13 ikke bare kan anvendes på finansielle eiendeler og 

finansielle forpliktelser, men også på andre kontrakter innenfor virkeområdet til IAS 39. Standarden har ikke gitt noen effekter 

for konsernet i 2015. 

Nye regnskapsstandarder med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt:   

IASB har publisert en rekke nye standarder, fortolkninger og endringer i standarder som vil være obligatorisk for selskapet i 

fremtidige regnskapsperioder. Nedenfor omtales de av disse endringene som er aktuelle for selskapet: 

IFRS 9 Finansielle instrumenter 

I juli 2014 publiserte IASB det siste delprosjektet i IFRS 9 og standarden er nå ferdigstilt. IFRS 9 innebærer endringer knyttet til 

klassifisering og måling, sikringsbokføring og nedskriving. IFRS 9 vil erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter - innregning og 

måling. De delene av IAS 39 som ikke er endret som ledd i dette prosjektet er overført og tatt inn i IFRS 9. Standarden er 

foreløpig ikke godkjent av EU. For regnskapspliktige utenfor EU/EØS, vil endringen gjelde med virkning fra regnskapsår som 

starter 1. januar 2018 eller senere.   

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter 

Omhandler inntektsføring. Standarden fordrer en inndeling av kundekontrakten i de enkelte ytelsesplikter. En ytelsesplikt kan 

være en vare eller en tjeneste. Inntekt regnskapsføres når en kunde oppnår kontroll over en vare eller tjeneste, og dermed har 

muligheten til å bestemme bruken av og kan motta fordelene fra varen eller tjenesten. Standarden erstatter IAS 18 

Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Standarden trer i kraft for regnskapsåret 2018, men 

tidliganvendelse er tillatt. Konsernet har ikke ferdigstilt noen vurdering vedrørende virkningen av IFRS 15. 

I tillegg til ovennevnte nye standarder og fortolkninger er det også endringer i andre standarder som vil kunne påvirke 

konsernets fremtidige rapportering. Effekten av endringene i disse standardene er av ledelsen vurdert å ha liten betydning.  

 



 

5.1 Datterforetak 

Datterforetak er foretak som kontrolleres av foretaket. Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende innflytelse, direkte 
eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av foretakene og derigjennom oppnår fordeler fra deres 
virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller 
konverteres.  Finansregnskapene til datterforetakene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og 
inntil kontrollen opphører.  
 
Morselskapets selskapsregnskap følger NGAAP. Selskapets investeringer i datterselskaper etter egenkapitalmetoden i 

selskapsregnskapet. 

5.2 Tilknyttede foretak 

Tilknyttede foretak er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og 
operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede foretak etter 
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets andel 
av tap overstiger investeringen i et tilknyttet foretak, reduseres konsernets balanseført verdi til null og ytterligere tap 
regnskapsføres ikke med mindre konsernet har pådratt seg juridiske forpliktelser eller en underforstått plikt eller gjort 
betalinger på vegne av et tilknyttet foretak.  

5.3 Eliminering av transaksjoner ved konsolidering 

Konserninterne saldoer og eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne 
transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.  
  
Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet, elimineres i henhold til 
foretakets eierandel. Urealiserte tap elimineres på samme måte, men bare i den grad det ikke foreligger indikasjoner på 
verdifall.  

6 Utenlandsk valuta 

6.1 Transaksjoner i utenlandsk valuta 

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes tiI valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i 
utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som 
fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet.  
Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser, som måles til historisk kost i en utenlandsk valuta, omregnes tiI valutakursen på 
transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til 
virkelig verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble 
fastsatt.  

7 Eiendom, anlegg og utstyr 

7.1 Egne eiendeler 

Varige driftsmidler, unntatt bygninger, måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler 
selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.  
  
Bygninger vurderes til virkelig verdi fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Virkelig verdi underbygges ved uavhengig 
takst som blir innhentet annethvert år. Ved avhendelse blir andelen av fond for verdiendringer knyttet til den avhendede 
eiendelen reklassifisert til annen egenkapital. Bygget ble aktivert til anskaffelseskostnad i desember 2008. Bygget er denne 
perioden verdiregulert etter ias 16.31 til virkelig verdi. Periodens effekt er bokført som annen inntekt i årets totalresultat samt 
økt byggets kostpris redusert med latent skatteforpliktelse se note 8 som viser byggets verdiregulerte beløp og note 11 som 
viser opparbeidet verdireguleringsreserve. 
  
Ingen verdiregulering er utført i år med bakgrunn i at selskapets tidligere meglertakst tilsvarer årets bokførte verdi. Metoden 
for taksering som er benyttet er kapitalisering av nettoleie på NOK 3,30 mill. tilsvarende en yield på 7,50 %.  
 



 

Når deler av eiendom, anlegg og utstyr har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate eiendom, anlegg og 
utstyr. 

7.2 Leide eiendeler  

Leieavtaler hvor konsernet som leietaker overtar i all vesentlighet risiko og fordeler ellers ved eierskapet er klassifisert som 
finansielle leieavtaler. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Vurderingen er basert på substansen i 
transaksjonene. 
 
Eierbenyttet eiendom anskaffet ved finansiell leieavtale regnskapsføres til en verdi tilsvarende det laveste av virkelig verdi av 
eiendelen og nåverdien av minsteleie ved leieavtalens begynnelse, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved 
verdifall (se regnskapsprinsipp 13). 
 

7.3 Utgifter etter anskaffelsen  

Pådratte utgifter til utskiftning av deler av driftsmiddel innregnes i balanseført verdi for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr 
når slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler relatert til utskiftningene og utgiftene for de utskiftede 
deler kan måles pålitelig. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper.  

7.4 Avskrivninger 

Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og belastes 

resultatregnskapet. Tomter avskrives ikke og forretningsbygget ble ikke avskrevet i anskaffelsesåret. Estimert økonomisk 

levetid er som følger:  

 

 Maskiner og anlegg  10 år  

 Driftsløsøre, inventar med mer: 5-10 år 

8 Offentlige tilskudd 

Investeringstilskudd til anskaffelse av eiendeler bokføres som reduksjon på eiendelens anskaffelseskostnad. 

9 Immaterielle eiendeler 

9.1 Regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger 

Konsernet har tatt i bruk IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IAS 27 Konsernregnskap. Konsernet har anvendt 
overtakelsesmetoden for virksomhetssammenslutninger som det gis opplysninger om i note 1.  
  
Konsernet vurderer goodwill til virkelig verdi av vederlaget inkludert ikke-kontrollerende eierinteressers andel i den overtatte 
virksomheten, fratrukket nettobeløpet (normalt virkelig verdi) av identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte 
forpliktelser, alt målt på overtakelsestidspunktet.  
  
Transaksjonsutgifter som oppstår for konsernet i sammenheng med virksomhetssammenslutningen, for eksempel honorar til 

mellommenn, utgifter til juridisk bistand, utgifter i forbindelse med verdivurdering og konsulenthonorar kostnadsføres 

løpende.  

9.2 Goodwill / Negativ Goodwill (Badwill) 

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på 
kontantstrømgenererende enheter og blir ikke avskrevet, men blir testet årlig for verdifall.   
 
Utgifter til egen forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for 
balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige 
økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig.  
 



 

Overtatte eiendeler vurderes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Negativ goodwill oppstår på grunn av at virkelig verdi 
eiendeler er høyere enn transaksjonsverdi.  

9.3 Forskning og utvikling 

Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres med forventning om å oppnå ny vitenskaplig eller teknisk kunnskap og forståelse, 

blir innregnet som kostnader i resultatregnskapet i den perioden de påløper. 

 

Utgifter til utviklingsaktiviteter, hvor forskningsresultater er benyttet i en plan eller modell for produksjon av nye eller 
vesentlig forbedrede produkter eller prosesser, blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt 
gjennomførbar og konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen. Utgiftene som aktiveres, inkluderer 
materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter blir innregnet i 
resultatregnskapet i den perioden de påløper.  
 
Aktiverte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved 
verdifall. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over forventet levetid. 

9.4 Andre immaterielle eiendeler 

Andre immaterielle eiendeler som anskaffes, føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap 
ved verdifall. Balanseførte andre immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid. Utgifter til intern utviklet 
goodwill og varemerker innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper.  

9.5 Etterfølgende utgifter 

Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske 
fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. 

9.6 Avskrivninger  

Lineær avskrivning over forventet økonomisk levetid. 

10 Finansielle instrumenter  

10.1 Finansielle instrumenter som ikke er derivater 

Konsernet førstegangs-innregner sine lån, fordringer og innskudd på anskaffelsestidspunktet. Alle andre finansielle eiendeler 
blir førstegangsinnregnet på avtaletidspunktet, da konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. 
Konsernet fraregner en finansiell eiendel når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra eiendelen utløper, eller 
når konsernet overfører de kontraktsmessige rettene i en transaksjon hvor praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til 
den finansielle eiendelen overføres. Alle rettigheter og plikter som skapes eller beholdes ved denne type overføring innregnes 
separat som eiendeler eller forpliktelser. 

10.2 Lån og fordringer 

Lån og fordringer er finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette og som ikke blir kvotert i et aktivt 
marked. Lån og fordringer førstegangsinnregnes til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter 
førstegangsinnregning måles utlån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metode, redusert med 

eventuelle tap ved verdifall, (se regnskapsprinsipp 11). 
  
Lån og fordringer består av kundefordringer og andre fordringer, se note 7.  

10.3 Finansielle eiendeler til virkelig verdi 

En finansiell eiendel klassifiseres som til virkelig verdi over resultat dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til 

dette. Finansielle eiendeler øremerkes til virkelig verdi over resultatet dersom styring, samt kjøps- og salgsbeslutninger 

baseres på instrumentets virkelige verdi i samsvar med konsernets dokumenterte risikostyrings- eller investeringsstrategi. Ved 



 

førstegangsinnregning, innregnes henførbare transaksjonsutgifter i resultatet når de er påløpt. Instrumentene måles til 

virkelig verdi, og endringer i verdien innregnes i resultatet.  

11 Varer 

Beholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert 
salgspris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og salgskostnader.  
 
Anskaffelseskost for andre varer er basert på først-inn først-ut prinsippet og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av 
varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer og arbeid under utføring 
inkluderer anskaffelseskost en rimelig andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse. 

12 Kontanter og kontantekvivalenter  

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontantbeholdninger og trekkrettigheter. Kassekreditt som skal tilbakebetales på 
oppfordring og som utgjør en integrert del av foretakets likviditetsstyring, er inkludert i kontanter og kontaktekvivalenter til 
bruk i kontantstrømoppstillingen.  

13 Verdifall 

Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir, med unntak av beholdning (se regnskapsprinsipp11) og utsatt skattefordel (se 
regnskapsprinsipp 24), gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det 

foreligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp (se regnskapsprinsipp 11).  
 
Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill, eiendeler som har en ubestemt utnyttbar levetid, og 

immaterielle eiendeler som ennå ikke er tilgjengelige for bruk. 

 
Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. 
Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. 
 
 Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i 
kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten 
forholdsmessig ut i fra balanseført verdier. 

13.1 Beregning av gjenvinnbart beløp 

Ved beregning av gjenvinnbart beløp er selskapets immaterielle eiendeler brutt ned pr. kontantgenererende enheter. 
Kontantstrømmene er beregnet for hvert enkelt prosjekt iht. godkjent budsjett for inneværende år, samt langtidsbudsjett over 
5 år. 
 
Gjenvinnbart beløp for andre eiendeler er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere 

forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets 

prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke 

hovedsaklig generer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som 

eiendelen tilhører. Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke.  

 
For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall dersom det er en endring i estimater benyttet for å beregne gjenvinnbart 
beløp. 
 
Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville 
vært fastsatt, netto etter avskrivninger eller amortisering, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet. 

14 Aksjekapital 

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter, som er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer, innregnes 
som en reduksjon av egenkapital (overkursfond) netto etter eventuell skatt. 



 

15 Utbytter 

Utbytter føres som forpliktelse i den perioden de blir vedtatt.  

16 Rentebærende lån og kreditter 

Rentebærende lån og kreditter førstegangs innregnes til virkelig verdi, fratrukket direkte henførbare transaksjonsutgifter. I 
etterfølgende perioder måles rentebærende forpliktelser til amortisert kost, og eventuell differanse mellom anskaffelseskost 
og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved å bruke effektiv rente-metode.  
 
Brudd på lånebetingelser: I tilfeller hvor låntaker er i brudd med lånebetingelsene (“covenants”) på balansedagen med den 

virkning at et langsiktig lån forfaller til betaling når långiver beslutter det, skal den langsiktige gjelden omklassifiseres. Dette 

gjelder uavhengig av om långiver etter balansedagen, men før regnskapsavleggelsen, har akseptert at tilbakebetaling ikke må 

gjennomføres til tross for betingelsesbruddet. Omklassifisering av lånet til kortsiktig kan videre medføre at balanseført verdi 

av lån målt til amortisert kost blir påvirket. Det må således vurderes om estimatet for når de fremtidige kontantstrømmene 

endres og en får justering etter IAS 39.AG8. 

Dersom långiver på balansedagen har akseptert at tilbakebetaling ikke vil bli krevd som følge av bruddet, eller har gitt låntaker 

et tidsbegrenset amnesti i forhold til lånebetingelsene på minst 12 måneder etter balansedagen, skal lånet imidlertid ikke 

omklassifiseres til kortsiktig. Selv om brudd på lånebetingelsene er reparert på balansedagen, er dette informasjon som er 

relevant for brukerne av regnskapet og skal opplyses om etter IFRS 7.18. Repareres bruddet på lånebetingelsene etter 

balansedagen er det også selvsagt viktig informasjon som må opplyses om. 

Brudd på lånebetingelser kan medføre usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift. Selv om en på balansedagen har 

fått aksept fra långiver om at tilbakebetaling ikke vil bli krevd som følge av brudd på de lånebetingelser som gjelder, kan det 

likevel være usikkerhet knyttet til fortsatt drift de nærmeste 12 månedene som følge av at låneavtalene i mange tilfeller 

krever at lånebetingelsene skal vurderes hvert kvartal. Dersom långiver ikke har gitt fritak for de påfølgende kvartalsvise 

vurderingene senest på balansedagen og dette medfører at långiver har muligheten til å kreve lånet tilbakebetalt dersom 

selskapet ikke tilfredsstiller lånebetingelsene i ett av de påfølgende kvartalene, kan dette medføre usikkerhet knyttet til 

fortsatt drift. Årsaken er at en for tidlig tilbakebetaling av gjeldsfinansieringen kan lede til at selskapet kommer i en 

utfordrende likviditetssituasjon. Det er derfor viktig at selskapene vurderer usikkerhet knyttet til fortsatt drift ved slike 

hendelser og gir opplysninger om eventuell usikkerhet i note i henhold til IAS 1.25. 

17 Ytelser til ansatte  

Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning, der premien kostnadsføres løpende.  

18 Avsetning 

En avsetning innregnes i balansen når konsernet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller underforstått plikt, som følge av 
en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm av økonomiske fordeler fra foretaket for å innfri 
forpliktelsen. Dersom effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige 
kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis 
relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.  

19 Garantier 

En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk 
informasjon om garantier og en vekting av alle mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe. 

20 Tapsbringende kontrakter 

Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn 
uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.  



 

21 Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. 

22 Driftsinntekter 

Solgte varer og leverte tjenester  

Driftsinntekter fra salg av varer innregnes i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått 
over til kjøper. Driftsinntekter fra utførte tjenester innregnes i resultatregnskapet i forhold til transaksjonens fullføringsgrad 
på balansedagen. Fullføringsgraden vurderes ved gjennomgang av utført arbeid. 

23 Kostnader 

23.1 Leiebetaling under operasjonell leieavtale 

Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden.  
Leieinsitamenter som mottas innregnes som en integrert del av totale leiekostnader.  

23.2 Leiebetaling under finansiell leieavtale 

Minsteleie fordeles mellom finanskostnader og reduksjon i utestående forpliktelse. Finanskostnaden fordeles over 

leieperioden slik at det blir en konstant periodisk rentesats beregnet på gjenværende forpliktelse i balansen.  

23.3 Netto finanskostnader 

Netto finanskostnader omfatter rentekostnader på lån kalkulert med basis i effektiv rente-metode, renteinntekter på 
investerte midler, utbytteinntekter, kursgevinster og -tap, og gevinster og tap på sikringsinstrumenter som innregnes i 
resultatet.  
 
Renteinntekter innregnes i resultatet basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes. 
 
Utbytteinntekter innregnes i resultatet på det tidspunktet rett til å motta betaling er etablert. For noterte instrumenter er 
dette den datoen aksjene ble notert eksklusive utbytte. 
  
Renteelementet i betalinger under finansielle leieavtaler innregnes i resultatet basert på effektiv rente-metode. 

24 Inntektsskatt  

Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av 
skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot 
egenkapitalen. 
 
Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattpliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og 

eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. 

 

Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjeldsmetode, ved å ta midlertidige hensyn til forskjeller mellom balanseført 

verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessige verdier. Det tas ikke hensyn til følgende 

midlertidige forskjeller: Goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget, opprinnelig innregning av eiendeler eller 

forpliktelser som ikke påvirker verken regnskapsmessig eller skattemessig resultat, samt forskjeller relatert til investeringer i 

datterforetak som ikke antas å reversere i overskuelig fremtid.  

Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av eiendeler og 

forpliktelser, og er beregnet med skattesatser gjeldende på balansedagen. 

Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige 
resultater. Utsatt skattefordel reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert.  



 

25 Finansiell risikostyring 

25.1 Oversikt  

Konsernet er eksponert for følgende risikoer fra bruk av finansielle instrumenter: 
 

 kredittrisiko 

 likviditetsrisiko 

 operasjonell risiko. 
 
I noten presenteres informasjon om eksponering for hver av de overnevnte risikoene, mål, prinsipper og prosesser for måling 

og håndtering av risiko, og konsernets kapitalforvaltning. Ytterligere kvantitative opplysninger er inkludert andre steder i 

konsernregnskapet. 

25.2 Rammeverk for risikostyring  

Styret har overordnet ansvar for etablering av og tilsyn med konsernets rammeverk for risikostyring. Det er etablert prinsipper 
for risikostyring for å identifisere og analysere den risiko konsernet er eksponert for, fastsette rammer for risiko og tilhørende 
kontroller, samt overvåke risiko og overholdelse av rammer. Prinsipper og systemer for risikostyring gjennomgås jevnlig for å 
gjenspeile endring i aktiviteter og markedsbetingelser. Gjennom opplæring og standarder og prosedyrer for styring av risiko, 
er målet å utvikle et disiplinert og konstruktivt kontrollmiljø hvor alle ansatte forstår sine roller og plikter. 

25.3 Kredittrisiko  

Kredittrisiko er risiko for finansielle tap om en kunde eller motpart til et finansielt instrument ikke klarer å oppfylle sine 
kontraktsmessige forpliktelser. Kredittrisiko oppstår vanligvis som følge av konsernets fordringer på kunder.  

25.4 Kundefordringer og andre fordringer 

Konsernets eksponering for kredittrisiko påvirkes hovedsakelig av individuelle forhold knyttet til hver enkelt kunde. I tillegg 
vurderes kundebasens demografi, inkludert misligholdsrisiko i bransjen og hvilket land kundene opererer i, da disse faktorene 
kan påvirke eksisterende kredittrisiko, spesielt i tider med større økonomisk usikkerhet. Selskapet selger en stor del av sine 
produkter til større næringsmiddelprodusenter i Asiatiske og Europeiske land. De fleste kunder har en et langsiktig og stabilt 
kundeforhold til. Historisk har tap på kundefordringer vært lavt. 
  
Nye kunder kredittvurderes individuelt før konsernets standard leverings- og betalingsbetingelser og vilkår tilbys. 
Gjennomgangen inkluderer innhenting av eksterne kredittvurderinger der det er tilgjengelig, og i enkelte tilfeller 
bankreferanser. Kunder som ikke oppfyller kravene til kredittverdighet kreves forskuddsbetaling. 
  
Dersom kunden ikke betaler har konsernet sikkerhet for kravet. Det kreves ikke annen sikkerhet enn salgspant for 
kundefordringer og andre fordringer. 

25.5 Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er risiko for at konsernet vil støte på vanskeligheter med å oppfylle sine forpliktelser tilknyttet sine finansielle 
forpliktelser som skal gjøres opp i kontanter eller med andre finansielle eiendeler. Likviditetsstyringen skal, så langt det er 
mulig, sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å innfri forpliktelsene ved forfall, uten at det medfører uakseptable tap 
eller risiko for å skade konsernets omdømme. 
  
For å beregne kostnader på produkter og tjenester benyttes aktivitetsbaserte kalkyler. Det bidrar til oppfølging av behov for 
kontantstrømmer og optimalisering av avkastning på investeringer. Det sikres at det er tilgjengelig tilstrekkelig likviditet til å 
møte forventede driftskostnader, samt midler til å betjene finansielle forpliktelser 30 dager frem i tid.  
 
Selskapet søker å sikre likviditeten ved tilstrekkelig egenkapital og trekkrettigheter til å klare de sesongsvingninger som preger 
bransjen Ekstreme forhold som ikke med rimelighet kan forutses, eksempelvis naturkatastrofer, hensyntas ikke 



 

25.6 Markedsrisiko 

Markedsrisiko er risiko for at endring i markedspriser, for eksempel valutakurser, renter og aksjekurser, påvirker inntekter 
eller verdi på finansielle instrumenter. Styring av markedsrisiko har til hensikt å kontrollere at risikoeksponeringen ligger 
innenfor de rammer som er satt, samtidig som risikojustert avkastning optimaliseres. 
  
Konsernet kjøper og selger derivater, og pådrar seg finansielle forpliktelser for å styre markedsrisiko.  Ved inngåelse av 
langsiktige salgskontrakter søkes risikoen ved endringer i valutakurser redusert ved å inngå valutatermin kontrakter. Ved 
ordinært salg som ikke er kontraktsbundet, men priser kan avtales for hvert kjøp er det ikke grunnlag for valutasikring. 

25.7 Driftsrisiko  

Operasjonell risiko er risikoen for direkte eller indirekte tap som følge av et bredt spekter av årsaker knyttet til konsernets 
prosesser, personell, teknologi og infrastruktur, samt fra eksterne faktorer utenom kreditt-, markeds- og likviditetsrisiko som 
følger av lover, regler og allment aksepterte standarder for bedrifters atferd. Operasjonell risiko oppstår i alle konsernets 
virksomhetsområder. 
  
Konsernets formål er å håndtere operasjonell risiko slik at det oppnår en balanse mellom å unngå økonomisk tap og skade 
konsernets omdømme og generell kostnadseffektivitet og å unngå kontrollrutiner som begrenser initiativ og kreativitet. 
Produksjonsselskapene tilknyttet konsernet er avhegnig av råvarer fra fiskerinæringen og sesongmessige svingninger, samt 
biologiske svingninger i bestanden av de viktigste fiskeslag med påfølgende kvotereduksjoner vurderes å være den viktigste 
operasjonelle risiko for konsernet.  
 
Den operasjonelle risikoen med tilgang på råvarer søkes redusert ved en aktiv råvarestrategi og en differensiert 
produktportefølje med råvarer fra ulike fiskeslag. Denne strategien kommer også til uttrykk ved selskapets økte satsning på 
råvarer fra oppdrettsnæringen som ansees for å ha en mer stabil og mindre sesongvariasjon enn de tradisjonelle fiskeriene. 
  
Hovedansvaret for utvikling og implementering av kontroller designet for å håndtere operasjonell risiko er tildelt toppledelsen 
innen hvert virksomhetsområde. Dette ansvaret er støttet ved utviklingen av den overordnede konsernstandarden for styring 
av operasjonell risiko 

26 Kapitalforvaltning 

Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle 
forretningsvirksomheten. IAS 1.135(a) Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som kan oppnås 
med høyere gjeldsgrad, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. 
  



Seagarden Group AS
Konsernregnskap for 2015
(i hele NOK 1 000)

Note 1 Overtakelse av datterselskap, virksomhetsoverdragelse

2015

Det ble i 2015 ikke foretatt vesentlige endringer i konsernstrukturen.

Tidligere år:

I juni 2014 endret morselskapet navn fra Seagarden ASA til Seagarden Group AS. 

Med virkning fra 1. april 2014 ble anleggsmidlene i Atlantic Ingredients AS solgt til Finny Sirevaag AS (FS). FS viderefører produksjon av 

rekeskallpulver, og det ble inngått en leveranseavtale mellom Atlantic Ingredients AS og FS som innebærer at Atlantic Ingredients AS

kjøper alt rekeskallpulver som produseres av Finny Sirevaag AS. I desember 2014 fusjonerte Atlantic Ingredients AS og Seagarden AS, med 

Seagarden AS som overtagende selskap.

Med virkning fra 31. oktober 2009 ble Atlantic Ingredients AS kjøpt av Seagarden AS. Oppkjøpet ble gjennomført ved 

tingsinnskudd, der tingsinnskuddet ble vedtatt av styret 23. oktober 2009 og endelig gjennomført i november 2009. Dette

førte til at konsernets eierandel i Atlantic Ingredients AS økte fra 50 % til 100 %.

Seagarden Group AS overførte i 2011 eiendommen "Husøyveien 278 (gnr.86, bnr. 81 og 95)" i Karmøy Kommune  til nykjøpt selskap.

Overføringen ble gjennomført ved at det ble utstedt aksjer i en rettet kapitalforhøyelse mot eneaksjonæren Seagarden Grup AS,

hvor eiendommen ble benyttet som tingsinnskudd. Styret utarbeidet en redegjørelse for tingsinnskuddet fastsatt til virkelig verdi 

av to uavhengige parter.

Chitinor AS  overtok i september 2012 virksomhet fra BASFs kitosanvirksomhet i Tromsø. Overtatte eiendeler er vurdert til virkelig verdi på 

oppkjøpstidspunktet, MNOK 12,75. Badwill/negativ goodwill har oppstått på grunn av at virkelig verdi eiendeler er høyere enn 

transaksjonsverdi. På dette området er reglene forskjellige i IFRS og NGAAP. Mens en i selskapsregnskapet iht NGAAP til datter regnskapsfører 

negativ goodwill/badwill og inntektsfører over 5 år, vil en iht IFRS 3 Business Combinations måtte betrakte en negativ goodwill/badwill 

som en gevinst som skal resultatføres på kjøpstidspunktet (gevinst ved kjøp på gunstige vilkår – gain on bargain purchase), 

jfr IFRS 3.34–3.36. Etter 3.36 er det utført en vurdering før en regnskapsførte gevinsten på MNOK 8,4 under "andre inntekter/kostnader".

Siden konsernregnskapet avlegges etter IFRS, ble derfor IFRS-løsningen lagt til grunn.

Note 2 Informasjon om forretningsområder

Konsernet har 3 forretningsområder; Seagarden, Chitinor og Arctic Medical Nutrition.

Seagarden

Omfatter driften på Avaldsnes, og består av selskapene Seagarden AS og Avaldsnes Property AS, i tillegg til salg av produktet 

Arctic Fiskemel tabletter i Arctic Medical Nutrition AS og administrasjonskostnader i Seagarden Group AS. 

Forretningsområdet produserer marine pulvere og kollagen for salg til norske og internasjonale kunder. 

Chitinor

Omfatter driften på Senjahopen og Tromsø, og består av selskapet Chitinor AS og administrasjonskostnader i 

Seagarden Group AS. Forretningsområdet produserer kitin og kitosan for salg til internasjonale kunder. 

Arctic Medical Nutrition

Omfatter forskning og utvikling på L-Factor i selskapene Seagarden Group AS og Arctic Medical Nutrition AS

2015 Seagarden Chitinor

Arctic Medical 

Nutrition Sum

Sum inntekter 28 242 19 664 47 906

EBITDA -10 235 5 504 -2 602 -7 332

2014 Seagarden Chitinor

Arctic Medical 

Nutrition Sum

Sum inntekter 28 259 14 844 43 103

EBITDA -16 894 -460 -1 472 -18 825

Noter



2015

Sum eiendeler 134 746 34 145 1 337

Sum gjeld 64 907 18 764 2 019

2014

Sum eiendeler 138 331 34 097 2 616

Sum gjeld 68 664 19 837 1 926

Salgsinntekter fordelt på geografi

2015 Seagarden Chitinor

Arctic Medical 

Nutrition Sum

Europa 11 842 18 837 0 30 679

Asia 4 657 687 5 344

Afrika 9 746 9 746

Andre land 1 996 140 2 136

Sum 28 242 19 664 0 47 906

2014 Seagarden Chitinor Arctic Medical Sum

Europa 14 609 12 182 513 27 303

Asia 3 244 2 298 5 542

Afrika 9 641 9 641

Andre land 252 364 617

Sum 27 746 14 844 513 43 103

Konsernet har to kunder hvor salget utgjorde mer enn 10% av konsernets omsetning. En kunde i forretningsområdet Seagarden omsatte for

NOK 7,9 millioner og en kunde i Chitinor omsatte for NOK 14,6 millioner.

Note 3 Andre driftskostnader

2015 2014

Utgiftsførte forsknings- og utviklingskostnader

Reperasjon og vedlikehold 1 116 1 860

Leie/leasing av maskiner 1 955 1 838

Leie lokaler/lager 3 060 3 187

Analyser/attester 654 695

Andre kostnader 6 285 8 621

Sum andre kostnader 13 071 16 200

Revisor
Nedenfor er honorar til revisor spesifisert. Honoraret omfatter både konsernrevisor og eventuelt andre revisorer
av datterselskaper i konsernet.

Kostnader til revisor er fordelt som følger:
2015 2014

Lovpålagt revisjon 240 501
Andre attestasjonstjenester 80                    36
Andre tjenester utenfor revisjon 79 219
Sum honorar til revisor (ex mva) 399 757

Andre tjenester utenfor revisjon er i det vesentligste knyttet til teknisk bistand regnskap (inkl konsern) og ligningspapirer.
Revisors arbeid knyttet til kapitaltransaksjoner/emisjoner for perioden er bokført mot selskapets overkursfond.

Note 4 Kontanter og kontantekvivalenter
2015 2014

Bankinnskudd 3 136 1 046
3 136 1 046

Trekkrettigheter (limit)kassekreditt - se note 13.
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Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømoppstillingen



Note 5 Netto finansposter

Finansinntekter: 2015 2014
Renteinntekter 49 8
Valutagevinst 1 869 2 031
Andre finansinntekter 0 35
Sum finansinntekter 1 918 2 074

Finanskostnader: 2015 2014
Rentekostnader 4 904 6 020
Valutatap 668 500
Andre finanskostnader 666 1 501
Sum finanskostnader 6 239 8 021

Netto finansposter innregnet i resultatet -4 320 -5 946

Note 6 Varer

Varer 2015 2014 Endring
Råvarer 63 161 -98
Varer under tilvirkning 2 237 2 582 -345
Ferdigvarer 15 081 12 565 2 516
Sum varer 17 381 15 308 2 073

Ukurante varer 1 763 0
Varelageret er vurdert for ukurans, og det er satt av for tap grunnet utløpsdato og andre forhold som tilsier at produktet ikke kan selges til 
balanseført verdi. Vesentligste del av avsetting for ukurans knytter seg til kollagen.

Note 7 Kundefordringer og andre fordringer
2015 2014 Endring

Kundefordringer  7 713 8 668 -955

Andre fordringer 5 682 3 217 2 465

Sum fordringer 13 395 11 884 1 510

Aldersfordelte kundefordringer

2015 2014 Endring

Ikke forfalte fordringer 6 283 5 536 747

Forfalte fordringer 1 - 30 dager 493 1 446 -953

Forfalte fordringer 31 - 60 dager 398 294 104

Forfalte fordringer 61 - 90 dager 422 13 409

Forfalte fordringer over 90 dager 116 1 379 -1 263

Sum kundefordringer (pålydende) 7 713 8 668 -955

KONSERN

Det er avsatt til tap på fordringer på TNOK 300 for 2015 og  TNOK 680 for 2014. 
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Note 8 Skatt
2015 2014

Betalbar skatt fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad -24 218 -34 015
Permanente forskjeller -4 229 3 170
Endring midlertidige forskjeller 28 447 1 763
Grunnlag betalbar skatt 0 0
Betalbar skatt 25% 0 0

Årets skattekostnad fremkommer slik:
(tall i TNOK) 2015 2014
Betalbar skatt på årets resultat 0 0
Korreksjon mot resultat 0 0
Endring utsatt skatt/skattefordel -91 -109
Årets totale skattekostnad -91 -109

Forskjeller som  utlignes:
Varige driftsmidler 2 872 7 719
Varer -1 671 -92
Fordringer -4 312 -680
Gevinst- og tapskonto 1 049 1 311
Underskudd til fremføring -219 290 -201 063

Sum midlertidige forskjeller -221 352 -192 805
Begrensning mhp. balanseføring av utsatt skattefordel 216 171 187 672
Grunnlag beregning utsatt skatt/skattefordel -5 181 -5 134

Netto Utsatt skatt/Skattefordel -1 295 -1 386

Balanseført utsatt skattefordel-teoretisk 55 338 52 057

Balanseført utsatt skatt -572 -421
Balanseført utsatt skattefordel, virkelig 1 867 1 807
 
Netto balanseført utsatt skattefordel utgjør 1 295 1 386

Utsatt skattefordel er balanseført med TNOK 1.295 i konsernregnskapet. Konsernledelsen forventer
fremtidig inntjening slik at denne skattefordelen kan nyttiggjøres. 

2015 2014
Skatt beregnet som nominell skattesats på resultat før skatt: -                      -                        
Korreksjoner mot resultat iht IFRS -                      -                        
Endring utsatt skatt / skattefordel -91 -109
Skattekostnad i henhold til resultatregnskap: -91 -109

Ikke innregnede underskudd til fremføring
2015 2014

25% av begrenset balanseføring av utsatt skattefordel 54 043 50 671
Sum ikke innregnede underskudd til fremføring 54 043 50 671

Alle konsernselskapene opererer i samme skatteregime (Norge) med effektiv skattesats 25%.

KONSERN

KONSERN

KONSERN

KONSERN



Note 9 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost
Tomter, Produksjons- Maskiner Driftsløsøre, Sum

bygninger anlegg og anlegg inventar m.m
Anskaffelseskost 01.01.14 58 104 69 969 9 670 7 966 145 709
Tilgang kjøpte driftsmidler 274 141 415
Avgang driftsmidler -3 000 -34 -3 034
Anskaffelseskost 31.12.14 58 378 67 110 9 670 7 932 143 089

Tomter, Produksjons- Maskiner Driftsløsøre, Sum
bygninger anlegg og anlegg inventar m.m

Anskaffelseskost 01.01.15 58 378 67 110 9 670 7 932 143 089
Tilgang kjøpte driftsmidler 1 013 322 -4 1 330
Avgang driftsmidler 0
Anskaffelseskost 31.12.15 58 378 68 123 9 992 7 928 144 419

Balanse pr. 01.01.14 3 564 15 302 3 519 4 017 26 402
Årets avskrivning 1 315 3 908 631 1 228 7 082
Balanse pr. 31.12.14 4 879 19 210 4 150 5 245 33 484

Balanse pr. 01.01.15 4 879 19 210 4 150 5 245 33 484
Årets avskrivning 1 327 6 006 637 1 439 9 408
Balanse pr. 31.12.15 6 206 25 216 4 787 6 684 42 892

Balanseført verdier

Pr. 01.01.14 54 540 54 667 6 150 3 949 119 306
Pr. 31.12.14 53 499 48 153 5 218 2 687 109 557

Balanseført verdier

Pr. 01.01.15 53 499 48 153 5 218 2 687 109 557
Pr. 31.12.15 52 172 42 907 4 903 1 244 101 226

Økonomisk levetid 25-50 år 5-15 år 5-15 år 3-5 år
Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Leide anlegg og maskiner
Selskapet har aktivert finansielle leiekontrakter i datter konsolidert som virksomhetssammenslutning ,
se informasjon i note 16 for operasjonelle leieavtaler.

Sikkerhetsstillelser
Pr. 31. desember 2015 har konsernet stillet eiendeler med deres balanseført verdi som sikkerhet for
lån/ekstern finansiering (se note 13).

Verdiregulering
Eiendommen "Husøyveien 278 i Karmøy Kommune står tinglyst på datterselskapet Avaldsnes Property AS.
Eiendommen ble kjøpt fra morselskapet iht takst basert på to uavhengige takstmenn fra høsten 2011.
Eiendommens verdi er dermed ikke estimert, men bokført etter direkte observerbare priser i et aktivt marked.
Verdireguleringsreserven vil uansett bestå, ref oppstilling over egenkapitalen.

Kjøp av enkelteiendeler:
Kjøp av enkelteiendeler (fra BASF) som ikke er virksomhet regnskapsføres som kjøp av enkelteiendeler. 
Etter IFRS 3 skal dermed eiendelen regnskapsføres til anskaffelseskost iht IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr. 
Det samlede vederlaget for maskiner og bygning fordeles på basis av deres relative virkelige verdier. 
Viser her til badwill-kommentar i note 10 Immaterielle eiendeler.

Økonomisk levetid og avskrivingsplan vurderes årlig. Behov for nedskriving er vurdert og det anses ikke behov 

for ytterligere nedskrivinger.

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall

KONSERN



Note 10 immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost

Utviklings-

kostnader Patenter, lisenser o.l Goodwill

Negativ 

Goodwill 

(Badwill) Sum

Anskaffelseskost 01.01.14 15 898 6 751 21 333 -8 399 35 583

Tilgang ved kjøp 92 92

Avgang 0

Anskaffelseskost 31.12.14 15 990 6 751 21 333 -8 399 35 675

Anskaffelseskost

Utviklings-

kostnader Patenter, lisenser o.l Goodwill

Negativ 

Goodwill 

(Badwill) Sum

Anskaffelseskost 01.01.15 15 990 6 751 21 333 -8 399 35 675

Tilgang ved kjøp 0

Avgang / investeringstilskudd 0

Anskaffelseskost 31.12.15 15 990 6 751 21 333 -8 399 35 675

Avskrivninger og tap ved verdifall

Utviklings-

kostnader Patenter, lisenser o.l Goodwill

Negativ 

Goodwill 

(Badwill) Sum

Balanse pr 01.01.14 8 290 2 146 -8 399 2 037

Årets avskrivninger 1 151 1 010 2 161

Justering avskrivninger iht IFRS 0

Balanse pr 31.12.14 9 441 3 156 -                          -8 399 4 199

Balanse pr 01.01.15 9 441 3 156 -8 399 4 199

Årets avskrivninger 1 145 1 206 2 351

Årets nedskrivinger 805 805

Justering iht IFRS regler 0

Balanse pr 31.12.15 10 586 5 167 -                          -8 399 7 355

Balanseført verdi 

Utviklings-

kostnader Patenter, lisenser o.l Goodwill

Negativ 

Goodwill 

(Badwill) Sum

Pr 01.01.14 7 608 4 605 21 333 -                        33 547

Pr 31.12.14 6 548 3 596 21 333 -                        31 477

Pr 01.01.15 6 548 3 596 21 333 -                        31 477

Pr 31.12.15 5 403 1 585 21 333 -                        28 320

Økonomisk levetid 5-10 år 5-10 år Avskrives ikke Avskrives ikke

Avskrivingsplan Lineær Lineær

Goodwill og andre immaterielle eiendeler

Det meste av selskapets goodwill og imm.eiendeler var ervervet 16.11.2009, da virksomheten fra Rieber

knyttet til produksjon og salg av marine pulvere ble kjøpt av Seagarden AS. NOK 20 mill av goodwill 

stammer fra "Rieber-avtalen", resten NOK 1,3 mill, gjelder diverse merverdier fra andre datterselskapers
virksomhets- og produktkjøp. Selskapet opparbeidet i  2012  immaterielle eiendeler gjennom 
produktutvikling og ved kjøp av kitosanfabrikken til BASF i Tromsø.

Test av tap for verdifall

Bruksverdi er beregnet ved å neddiskontere forventet fremtidig kontantstrøm. De vesentligste input i 

beregningene er vekst i omsetning og  driftskostnader, bruttomargin, investeringer (cap.ex) og 

diskonteringsrente. Utgangspunkt for beregning er styrebehandlet budsjett for  året 2016. 

Estimeringsperiode for beregning av verdiene av goodwill og andre immaterielle eiendeler er 5 år, i tillegg  er 

det beregnet en en terminalverdi for etterfølgende år. 

KONSERN

Økonomisk levetid og avskrivingsplan vurderes årlig. Behov for nedskriving er vurdert og det anses ikke behov for ytterligere nedskrivinger.



For eiendeler knyttet til goodwill (aktivert 21,3 MNOK) er det tatt utgangspunkt i en omsetning på 28 millioner 

i 2016 og en gjennomsnittlig årlig  vekst på 2% frem til 2020.  I beregning av terminalverdi etter 2020 er det

 lagt inn en årlig vekst på 2%. Bruttomargin i beregningen er 45%.  Andre driftskostnader er ca 8,3 MNOK

i 2016, med antatt årlig vekst på 2%. Cap.ex er 0. WACC er 12%.

For eiendeler knyttet til produktutvikling, lisenser og varemerker i Seagarden AS (aktivert 5,7 MNOK) er det tatt 

utgangspunkt i en omsetning på 34,2 MNOK i 2016, deretter en gjennomsnittlig årlig vekst på 2% frem til 2020. 

I beregning av terminalverdi etter 2020 er det lagt inn en årlig vekst på 2%. Bruttomargin i beregningen er 45%. 

Andre driftskostnader er ca 6,6 MNOK i 2016, med antatt årlig vekst på 2% fra 2017. Cap.ex er 0,5 MNOK i hele perioden. 

WACC er 12%.

For eiendeler knyttet til produktutvikling, kundekartotek, patenter og varemerker i Chitinor AS

(aktivert 1,3 MNOK) er det tatt utgangspunkt i en omsetning på 18,5 MNOK i 2016, og en gjennomsnittlig

årlig vekst på 2% frem til 2020. Bruttomargin er vurdert basert på forventet produktmix, og er 45% i hele 

perioden. Andre driftskostnader er ca 2,4 millioner i  med antatt årlig vekst på 2%. Cap.ex er 0 i hele 

perioden. WACC er 12%.

Verditest

Det knytter seg estimatusikkerhet til fastsettelse av fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrenten som 

benyttes ved beregning av bruksverdien. Med de overnevnte prinsipper er det beregnet en verdi av

goodwill på NOK 44,7 millioner og en verdi av andre immaterielle eiendeler i Seagarden AS 

på NOK 68,3 millioner og NOK 90,2 millioner i Chitinor AS. Med diskonteringsrente 20% 

Totalvurdering av konsernets goodwill og andre immaterielle eiendeler foretatt ved årsslutt tilsier at det 

ikke er behov for ytterligere nedskrivinger.

Note 11 Tilknyttet selskap - aksjer i andre selskaper
 

Investeringer i andre selskaper
Land

Bokført 

verdi
Eierandel

Nedskrevet
Aksjekapital

Aksjer i Swiss Chemical Sveits 0 0 % 318 0
Aksjer Minipro AS Norge 50 50 % 0
Aksjer i Omegatri AS Norge 23                                       0 % 672

Ubetydelig eierandel i Omegatri AS. Aksjer i Swiss Chemical er nedskrevet i sin helhet.
Verdien av aksjene i Omegatri AS ble nedskrevet med NOK 0,67 millioner i 2013.

er det fortsatt ikke indikasjon på behov for nedskriving.   



Note 12 Aksjer, aksjekapital

Kapitalendringer vedtatt i 2014, registrert i 2015:
Registreringstidspunkt Antall aksjer Tegningskurs Aksjekapital etter registrering
26.01.2015 Kapitalnedsettelse til 0,10 pr aksje 9 881 132,40        

-                           

Emisjoner vedtatt og registrert i 2015:
Registreringstidspunkt Antall aksjer Tegningskurs Aksjekapital etter registrering
12.03.2015           354 669 520 0,10                                    45 348 084,40      
22.05.2015             23 049 190 0,10                                    47 653 003,40      
28.12.2015             47 500 000 0,10                                    52 403 003,40      
29.12.2015             38 375 110 0,10                                    56 240 514,40      
Økning i 2015 463 593 820          46 359 382,00      

Verdireguleringsreserve
Verdireguleringsreserven relaterte seg til varige driftsmidler (næringseiendom ved Avaldsnes, Karmøy). 

Aksjekapital og overkurs

(i hele NOK)
2015 2014

Utstedt pr 01.01 til pålydende kr 1,- 9 881 132,40 86 737 985
Utstedt mot kontanter og gjeldskonvertering 46 359 382,00 12 073 339
Utstedt pr 31.12 - fullt innbetalt 56 240 514,40 98 811 324
Vedtatt, ikke registrert kapitalnedsettelse til 0,10 pr aksje -88 930 191,60
Sum 56 240 514,40 9 881 132,40

Innehaverne av ordinære aksjer er berettiget til å motta besluttet utbytte og har en stemme pr aksje på foretakets
generalforsamling. Alle aksjer gir like rettigheter til netto eiendeler. 

Utbytte  (i hele kroner)
Det er ikke avsatt utbytte til selskapets aksjonærer pr 31.12.2015.

Selskapets 20 største aksjonærer

Eierstruktur pr 31. desember 2015 Antall Eierandel
GLASTAD INVEST AS 232 477 434 41,34 %
AS SELVAAG INVEST 195 127 069 34,70 %
HESTIA AS 48 004 603 8,54 %
ASL HOLDING AS 8 899 018 1,58 %
FUTURUM UTVIKLING AS 8 666 666 1,54 %
HIMI INVEST AS 8 610 000 1,53 %
JSL AS 7 167 723 1,27 %
ATOLI AS 6 710 647 1,19 %
MP PENSJON PK 5 789 923 1,03 %
HAVSULA INVEST AS 5 507 334 0,98 %
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 4 644 540 0,83 %
GRIEG HOLDINGS II AS 4 004 319 0,71 %
GRAM INTERNATIONAL INC 3 002 514 0,53 %
RUNE  PAULSEN 2 501 000 0,44 %
BERNT OLAV RØTTINGSNES 2 450 000 0,44 %
SPAREBANKEN VEST 2 279 938 0,41 %
DOVREFJELL ASD 1 910 000 0,34 %
BOR UTVIKLING AS 1 390 000 0,25 %
HYGIEA INVEST AS 1 350 166 0,24 %
ORKLA AS 1 240 000 0,22 %
Totalt 20 største aksjonærer 551 732 894 98,10 %
Andre aksjonærer 10 672 250 1,90 %
Totalt antall aksjer pr 31. 12. 2015 562 405 144 100,00 %

Ordinære aksjer 



Note 13 Rentebærende lån og kreditter
Denne noten gir informasjon om kontraktsmessige betingelser for rentebærende lån og kreditter. 

Langsiktige forpliktelser 2015 2014 Eff.ektiv rentesats

Gjeld til kredittinstitusjoner 29 863 30 016 3,43%-7,46%

Gjeld til offentlige långivere 15 560 18 896 3,12%-5,15%

Sum langsiktig gjeld 45 423 48 912

Kortsiktige forpliktelser 2015 2014
Ansvarlige lån, aksjonærer 0 21 147

31 202 33 880

Sum kortsiktig gjeld 31 202 55 027

Covenants og konvertibel lånegjeld:
Lånet i Eiendomskreditt skal være innenfor 55% av teknisk verditakst.
Innovasjon Norge stiller minimuskrav til Seagarden Group AS sin egenkapital. Den skal være innenfor 40 % av 
totalkapitalen. Samtidig skal likviditetsreserven ligge på 20 % av omsetningen ved fast måletidspunkt som er pr 31.12. 
Selskapet var innvilget midlertidig fritak fra kravet pr 31.12 og var således ikke i brudd med kravet på balansedato. 
Nordea stiller minimumskrav til Seagarden AS sin egenkapital. Den skal være innenfor 40% av 
totalkapitalen. I tillegg stiller Nordea minimumskrav til at egenkapitalen skal være minimum 35% av totalkapitalen i
Seagarden Group AS.

For informasjon om konvertibel lånegjeld, se note 18. 

Likvider - bundne midler skattetrekk/trekkrettigheter 2015 2014 Rentesats

956 882
21 122 20 850 6,15 %

Bokført verdi av pantsatte eiendeler 2015 2014
Maskiner, anlegg og utstyr 49 054 56 058
Tomter, nærings- og industribygg 52 172 53 499
Aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskap 40 235 27 150
Varelager 17 381 15 308
Kundefordringer 7 713 8 668
Sum bokført verdi pantsatte eiendeler 166 556 160 682

Lånebetingelser og nedbetalingsplan 
KONSERN

Rentebærende lån/annen langsiktig gjeld - avdragsprofil
2016 2017 2018 2019 2020 Deretter

Avdrag 5 884 5 941 5 857 5 065 3 660 29 806
Renter 2 693 2 398 2 206 1 817 1 578 0

2015 2014
Gjeld med forfall senere enn ett år 50 328 56 212
Gjeld med forfall senere enn fem år 29 806 33 466

Note 14 Garanti og sikkerhetsstillelser

Selskapet har ikke balanseførte garantiforpliktelser.

Sikkerhet i langsiktig gjeld:
Som sikkerhet for langsiktig gjeld har selskapet pantsatt driftstilbehør i datterselskapet Seagarden AS 
pålydende 3,5 MNOK for langsiktig gjeld. Øvrig langsiktig gjeld har 1. og 2. prioritets pant 
i næringsbygg pålydende 43 MNOK. Pant i varelager pålydende 8 MNOK, factoringpant pålydende 8 MNOK
pant i driftstilbehør pålydende 1 MNOK i selskapets aksjer i Seagarden AS pålydende 8 MNOK.

Selskapets lån i tilknytning til anskaffelse av industribygget på Husøy er et annuitetslån med gjenværende
løpetid på 17 år med en gjennomsnittlig rentekostnad på om lag 525 000 basert på dagens nom. rente (6,3 %).

Som sikkerhet for kortsiktig lån har selskapet pantsatt driftstilbehør pålydende 1 MNOK, factoringpant 
pålydende 1 MNOK, pant i varelager pålydende 1 MNOK i selskapets aksjer i Seagarden AS pålydende 0,3 MNOK.

Bundne midler til skattetrekk
Trekkrettigheter kassekreditt 
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Gjeld til kredittinstitusjoner og offentlige långivere
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Banklån er sikret med pant i driftsmidler, varelager, aksjer og fordringer med en balanseført verdi.



Sikkerhet i maskiner og utstyr (driftstilbehør):
For langsiktig gjeld pålydende 2,8 MNOK er det stillet sikkerhet i driftstilbehøret til datter.
Seagarden Group AS har garantert for driftskreditt til Arctic Medical Nutrition AS med 1 MNOK .

Driftstilbehør 63 000                   
Driftstilbehør
Panterett i motorvogner og anleggsmaskiner 27 200                   

Kausjonsavtaler: Deponent Pålydende
Panterett i varelager Seagarden AS 8 000                      
Selvskylderkausjon Seagarden Group AS 53 000                   
Panterett i varelager Chitinor AS 12 200                   

For øvrige pantstillelser vises til note 8 og 12.

Note 15 Finansielle risikofaktorer

Markedsrisiko

Behovet for Seagarden sine produkter er avhengig av etterspørsel i det internasjonale ingredientsmarkedet. Priser vil 

variere vesentlig fra land til land, og kontinent til kontinent. Også regulatoriske krav vil påvirke etterspørselen av 

matvarer. Hvis kvaliteten på Seagarden sine produkter ikke møter markeds-/kundekrav, vil etterspørselen for disse 
produktene forsvinne.

Finansiell risiko
Finansiell risiko består hovedsakelig av renterisiko, valutarisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. 
Seagarden søker kontinuerlig å overvåke disse risikofaktorene og aktivt styre risikoen gjennom kommersiell drift 
og finansielle avtaler

Renterisiko
Seagarden har en betydelig langsiktig rentebærende gjeld. Renten på lånene er flytende og selskapet er dermed utsatt for en generelle
 renterisiko. Selskapet vil kontinuerlig vurdere å redusere renterisiko ved å binde renten på den langsiktige gjelden som en til enhver 
tid har.

Rentebærende gjeld utover kassekreditt fremgår av note 13. I tillegg har konsernet likviditetsrisiko på selskapets 
utestående fordringer. 

Valutarisiko
Seagarden har den vesentlige del av sine inntekter i andre valutaer enn den funksjonelle valuta i enkeltselskapene-NOK. 
Inntekter fra salg av produktene i 2015 har i hovedsak skjedd i USD og EUR med en mindre andel i GBP.
I forhold til den operasjonelle drift har konsernet ikke innført spesifikke hedging-strategier og selskapet har ingen 
utestående sikringer av fremtidige transaksjoner pr 31.12.2015.
Følgende tabell viser selskapets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant.
Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter.

Endring i kronekursen Effekt på driftsresultatet

2015 10 % -4 083
-10 % 4 083

Kredittrisiko
Selskapet selger sine produkter hovedsakelig til større næringsmiddelselskaper og til distributører hvor man har hatt hvor man har hatt et langvarig
samarbeidsforhold. Kundefordringene overvåkes løpende, og risiko for tap anses for å være gjennomgående lav. I anledning større kontrakter er 
leveransene kredittforsikret. Kredittforsikring vil bli utvidet til større deler av porteføljen.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen i selskapet følges nøye og løpende av styret og ledelsen. Styret er opptatt av at likvide reserver 
må stå i forhold til virksomhetens natur og behovet for arbeidskapital kombinert med et udekket kapitalbehov til 
nødvendige investeringer. 

Selskapet har pantsatt sitt varelager for 8 MNOK og har factoringpant knyttet til sine fordringer pålydende 8 MNOK.



Seagarden Group AS
Konsernregnskap for 2015
(i hele NOK 1 000)

Note 16 Finansielle og operasjonelle leieavtaler

Eksterne leieavtaler:
Seagarden AS leier lager på Husøy, Karmøy, av Vedø Eiendom AS. Årlig leie utgjør NOK 0,8 mill. Gjeldende leieperiode løper til 31.12.2018, med mulighet
for forlengelse i ytterligere 5 +5 år. 

Chitinor AS leier bygg på Senjahopen av Nergård Eiendom AS. Årlig leie utgjør NOK 0,3 mill, hvorav NOK 0,1 mill. (totalt NOK 0,5 mill.) ble forskuddsbetalt
 i 2011. Gjeldende leieperiode løper til 31.12.2016, med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. 

Chitinor AS leier bygg og anlegg på Senjahopen av Coldwater Prawns Productions AS. Årlig leie utgjør NOK 0,6 mill. Gjeldende avtale løper til 01.02.2016, 
med mulighet for forlengelse i ytterligere 5+5 år.

Interne leieavtaler:
For lager- og produksjonsbygningen (gnr. 86, bnr. 81/95) i Karmøy kommune, med adresse Husøyveien 278, 4262 Avaldsnes, 
ble det  inngått ny leiekontrakt mellom konsernselskapene Avaldsnes Property AS og Seagarden AS med virkning fra 
01.01.2012. Leieavtalen er en kombinert leieavtale mellom tomt og bygninger ved leieavtalens begynnelse, der risiko 
mellom utleier og  leietaker er vurdert likt. Leieavtalen er derfor klassifisert som en operasjonell leieavtale. 

Leiearealer til leietakers eksklusive bruk omfatter 3 498 kvm BTA, samt 5 400 kvm uteareal for årlig leie NOK 3,4 mill.

Leasingavtaler:
Seagarden AS leaser utstyr fra Nordea Finans og Brage Finans. Årlige estimerte betalinger er NOK 1,2 mill i 2016 og 2017, NOK 0,4 mill i 2018, NOK 0,3 mill 
i 2019 og NOK 0,2 mill i 2020.  

Note 17 Betingede utfall
Morselskapet og konsernet har ingen betingede utfall på balansedagen som påvirker selskapets finansielle stilling.

Note 18 Ytelser til ansatte samt transaksjoner med nærstående parter
 

2015 2014
Lønninger og feriepenger 17 883                  18 544                         
Aktiverte lønnskostnader-prosjekt
Arbeidsgiveravgift 2 158                    2 372                           
Pensjonskostnader 366                       557                              
Andre ytelser -1 274                   307                              
Sum 19 133                  21 780                         

Gjennomsnittlig antall årsverk: 38 40

Hovedprinsippene for selskapets lederlønninger er som følger

Lønn

Bonus- og incentivordninger

Eventuell bonus skal fastsettes av styret.

Naturalytelser

Pensjonsordninger

Etterlønnsordninger

Noter

KONSERN

Seagarden Group AS har definert ledende ansatte som konsernledelsen i Seagarden Group AS. All avlønning og godtgjørelse i konsernet baseres på 

bruttolønnsprinsippet slik at eventuelle skattemessige konsekvenser for ytelser den enkelte mottar er konsernet uvedkommende. 

Ledende ansatte tilbys konkurransemessige betingelser, slik at selskapet unngår for mange endringer i toppledelsen. Den individuelle lønnsøkning skjer hvert år per 

1. april, basert på retningslinjer angitt ovenfor, samt evaluering av siste års resultater og ytelser. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil i 

inneværende år skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipp.

Ledende ansatte skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn (bonus). Bonus skal ikke utgjøre mer enn en relativt begrenset andel av grunnlønnen og normalt 

maksimalt tre ganger brutto månedslønn og knyttet til oppnåelse av spesifikke mål, og slik at total kompensasjon er innenfor gjennomsnittet.

Ledende ansatte kan innrømmes slike naturalytelser som er vanlig for tilsvarende stillinger i små næringsmiddel- og bioteknologiselskaper i Norden.

Selskapet tilbyr ordinær innskuddsbasert pensjon til alle ansatte, ledelsen inkludert.

Administrerende direktør har 6 måneders oppsigelsesfrist.



Opsjoner

Pensjon
Selskapene i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. 

Ansatte Aksjeeiere

Øvrige personell 54 315 54 315

2015 2014

Godtgjørelser (i hele NOK) CEO CEO
Lønn og annen godtgjørelse 1 357 954 482 954

Pensjon 27 159 9 659

Bonus
Annen godtgjørelse

Bonusavtale
Det foreligger ingen bonusavtaler pr. 31. desember 2015.

Godtgjørelse til styret i 2015 (i hele NOK):

Navn: Verv Periode Godtgjørelse

Utbetalt 

godtgjørelse

Rune Ingve Fløgstad Styreleder 01.01.15-31.12.15 0
Siv Gausdal Eriksen Styremedlem 01.01.15-31.12.15 50 000 50 000
Endre Glastad Styremedlem 01.01.15-31.12.15 0
Christian Rasmussen Styremedlem 01.01.15-31.12.15 0

Det har i 2015 ikke vært transaksjoner med nærstående parter utover godtgjørelse og lønn som opplyst i note.

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder pr 31. desember 2015:

Nærstående Verv Antall Aksjer Eierandel i %

BOR Utvikling AS Daglig leder 1 390 000 0,25 %

Gladstad Invest AS Styremedlem 232 477 434 41,34 %

Selvaag Invest AS Styrets leder 195 127 069 34,70 %
Siv Gausdal Eriksen Styremedlem 31 640 0,01 %

Hestia AS Styremedlem 48 004 603 8,54 %
Bernt Olav Røttingsnes Daglig leder 2 450 000 0,44 %

Note 19 Nærstående parter

Identifikasjon av nærstående parter

Konsernets nærstående parter består av: *Datterselskaper og tilknyttede selskaper  (se note 1, 10 og 19)

*Medlemmer av styret og konsernledelsen

*Aksjonærer

*Direkte/Indirekte eide selskaper

Transaksjoner med nøkkelpersoner i ledelsen 
Ingen transaksjoner ut over lønn og honorarer, redegjort for i note 18.

Tilknyttede foretak

Transaksjoner med tilknyttede foretak prises på basis av armlengdes avstand.

Det er ikke mottatt utbytte fra tilknyttede foretak verken i 2015 eller i 2014.

Note 20 Datterselskap

Selskap Ansk. /stiftelses- Forretnings-
tidspunkt kontor

Eid av morselskap

Seagarden AS 2005 Norge

Arctic Medical Nutrition AS 2007 Norge

Chitinor AS 2008 Norge

Avaldsnes Property AS 2011 Norge

Personer

Bernt Olav Røttingsnes

Endre Glastad

Rune Fløgstad

100 %
100 %
100 %
100 %

Eierandel/
Stemmeandel

Christian Rasmussen

Styret har implementert et opsjonsprogram rettet mot ledende ansatte i konsernet. Ledende ansatte skal kunne tildeles opsjoner for kjøp/tegning av aksjer i 

selskapet. Det er et vilkår at den ansatte er ansatt på tidspunktet for innløsningen av opsjonen. Opsjonene kan tildeles til konsernets ansatte etter styrets nærmere 

beslutning.  

Styret ble på ordinær generalforsamling 2013 gitt fullmakt til å tildele inntil 3.735.000 opsjoner. I 2013 tildelte styret totalt 3 millioner opsjoner til daværende 

konsernledelse, hvorav 250.000 opsjoner er gyldige pr mai 2016 med tegningskurs NOK 1,00 pr aksje med utløp 30.09.2016.  Ingen opsjoner er utøvd i perioden. 

Opsjonskostnaden i 2015 er 0.  Styret ble på ordinær generalforsamling 2015 gitt fullmakt til å tildele inntil 4.765.300 opsjoner. Ingen opsjoner er tildelt basert på 

denne fullmakt. 

Daglig leder fikk i 2014  utbetalt 4 månedslønner. Pr 31.12.15 hadde daglig leder NOK 875.000 til gode i ikke utbetalt lønn fra konsernet. 

Lån og sikkerhetsstillelser (i hele NOK)



Note 21 Finansielle instrumenter etter kategori

Pr. 31.12.15

(Tall i tusen)

Utlån og 

fordringer til 

amortisert kost

Eiendeler til 

virkelig verdi 

over resultatet

Derivater benyttet 

for sikringsformål Tilgjengelig for salg Sum

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 73                                 73                               
Derivater -                              
Kundefordringer og andre fordringer 13 395                   13 395                       
Kontanter og kontantekvivalenter 3 136                     3 136                          
Sum 16 531                   -                        -                               73                                 16 604                       

(Tall i tusen)

Forpliktelser til 

virkelig verdi over 

resultatet

Derivater 

benyttet for 

sikringsformål

Andre finansielle 

forpliktelser til 

amortisert kost Sum

Lån (eks. finansiell leasing) 45 423 45 423

Finansiell leasing 0
Derivater 0
Leverandørgjeld og annen gjeld 7 188 7 188
Sum -                         -                        52 612                         52 612                         

Pr. 31.12.14

(Tall i tusen)

Utlån og 

fordringer til 

amortisert kost

Eiendeler til 

virkelig verdi 

over resultatet

Derivater benyttet 

for sikringsformål Tilgjengelig for salg Sum

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 23 23
Derivater 0
Kundefordringer og andre fordringer 11 884 11 884
Kontanter og kontantekvivalenter 1 046 1 046
Sum 12 930                   -                        -                               23                                 12 953                       

(Tall i tusen)

Forpliktelser til 

virkelig verdi over 

resultatet

Derivater 

benyttet for 

sikringsformål

Andre finansielle 

forpliktelser til 

amortisert kost Sum

Lån (eks. finansiell leasing) 48 912 48 912
Finansiell leasing 0
Derivater 0
Leverandørgjeld og annen gjeld 8 254 8 254
Sum -                         -                        57 166                         57 166                         

Virkelig verdi finansielle instrumenter

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 31. desember 2015:

(Tall i tusen) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Eiendeler
Fin. eiendeler til virkelig verdi over resultatet 0 0 0 0
- Derivater holdt for handelsformål 0 0 0 0
- Verdipapirer holdt for handelsformål 0 0 0 0
Derivater benyttet til sikring 0 0 0 0
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 0 0 0 0
- Egenkapitalinstrumenter 0 0 0 0
- Gjeldsinstrumenter 0 0 0 0
Sum eiendeler -                         -                        -                               -                               

Virkelig verdi på finansielle instrumenter regnskapsført til amortisert kost
Konsernets balanseførte verdi på finansielle eiendeler og gjeld som er regnskapsført til amortisert kost, er tilnærmet lik 
virkelig verdi på instrumentene

Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter som etter IFRS 7 er vurdert til virkelig verdi på balansedagen, er gruppert etter et verdsettelses-
hierarki basert på graden av oberverbarhet i markedsverdien for fastsettelse og opplysning om virkelig verdi på finansielle 
instrumenter:

Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse
Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte(utledet fra priser) 

enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen
Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare 

forutsetninger).



Forpliktelser
Fin. forpliktelser til virkelig verdi over resultatet 0 0 0 0
- Derivater holdt til handelsformål 0 0 0 0
- Derivater benyttet til sikring 0 0 0 0
Sum -                         -                        -                               -                               

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 31. desember 2014:

(Tall i tusen) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Eiendeler

Fin. eiendeler til virkelig verdi over resultatet 0 0 0 0

- Derivater holdt for handelsformål 0 0 0 0

- Verdipapirer holdt for handelsformål 0 0 0 0

Derivater benyttet til sikring 0 0 0 0

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 0 0 0 0

- Egenkapitalinstrumenter 0 0 0 0

- Gjeldsinstrumenter 0 0 0 0

Sum eiendeler -                         -                        -                               -                               

Forpliktelser

Fin. forpliktelser til virkelig verdi over resultatet 0 0 0 0

- Derivater holdt til handelsformål 0 0 0 0

- Derivater benyttet til sikring 0 0 0 0

Sum -                         -                        -                               -                               

Note 22 Hendelser etter balansedagen

I Q1 2016 ble det gjennomført reparasjonsemisjon i Seagarden Group AS på totalt NOK 1.912.489 ved utstedelse av 19.124.890 aksjer à kr 0,10
pr aksje. Ny aksjekapital etter emisjonene er 58.153.003,40 fordelt på 581.530.034 aksjer à kr 0,10.

Det har ikke oppstått andre forhold etter balansedagen som på tidspunkt for avleggelse av regnskapet medfører at det presenterte resultatet må endres.

















Deloitte. Deloitte AS 
Sundgaten 119 
Postboks 528 
NO-5527 Haugesund 
Norway 

Tlf: +47 52 70 25 40 
Faks: +47 52 702541 
www.deloitte.no 

Til generalforsamlingen i Seagarden Group AS 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for Seagarden Group AS som består av selskapsregnskap og 
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, og 
oppstilling over resultatet og andre inntekter og kostnader, oppstilling over endringer i egenkapitalen og 
oppstilling over kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, og for slik intern kontroll 
som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen avet årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

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

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

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

Konklusjon 
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapet og konsernet Seagarden Group AS' finansielle stilling per 31. desember 2015 og av deres 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited 
by guarantee, and its network of members firms, each of which is a legally separate and independent 
entity. Please see www.deloitte.com/no/omoss for a detailed description of the legal structure of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980211 282 



Deloitte. 
side 2 
Revisors beretning til generalforsamlingen 
i Seagarden Group AS 

Uttalelse om øvrige forhold 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er 
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Haugesund, \O.S".lo tb 
Deloitte AS 

Per Sølve Lier Habbestad 
statsautorisert revisor 
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