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STYRETS bERETning 2011

Mange aktører har de siste 10 årene 
investert store beløp og satset betydelige 
ressurser for å skape en lønnsom næring 
basert på torsk som en ny oppdrettsart. 
Allerede i 2009 viste et kraftig fall i 
markedsprisene at næringen gikk inn for 
en hard landing. Prisfallet på rundt 40% 
skyldtes hovedsakelig et kraftig overfiske 
av torsk på island på grunn av landets 
finansielle problemer, en generell økning 
av villfiskkvotene i Norge og Russland 
og det faktum at mye oppdrettstorsk ble 
slaktet av likviditetsårsaker og konkurser. 
Det negative markedsbildet i kombinasjon 
med sterkt økende produksjonskostnader 
på Codfarmers’ matfisk på grunn av store 
utsett av yngel av dårlig kvalitet, skapte 
en svært vanskelig situasjon.

Torskeoppdrettsbransjen har de siste 2 årene 
opplevd en tilnærmet nedsmelting av hele 
industrien. Codfarmers er nå det eneste sel-
skapet med produksjon og slakting gjennom 
hele året og det eneste som setter ut 
signifikante volum med yngel. Codfarmers har 
etablert en ny produksjonsvekst basert på;

•	 Forbedret biologisk produksjon basert 
på avlsprogram som reduserer produk-
sjonskostnadene.

•	 En bedre markeds- og salgsstrategi 
som fokuserer på faste kontrakter og 
merkevaren STRØM. Dette gir bedre 
kontroll og forutsigbarhet mht salgspriser 
i forhold til et spot-salg med svært varier-
ende priser.

•	 Selskapets posisjon som den eneste 
aktøren med torsk tilgjengelig gjennom 
hele året gir strategiske muligheter til å 
etablere nye kunderelasjoner nasjonalt 
og internasjonalt. 

FoRbEdRET biologiSk pRodukSjon

Utviklingen innenfor matfiskproduksjon har 
gått fra en ”ute av kontroll” situasjon til et 
vesentlig mer oversiktlig og sikkert produk-
sjonsregime. Dette skyldes hovedsakelig 
fremdrift i avlsprogrammene. Yngelen er nå 
utviklet og selektert gjennom 4 generasjoner 
og tilveksten er forbedret med 50%. i tillegg 
er det for første gang et overskudd av yngel 
noe som medfører at selskapet kan sette ut 
større batcher med kvalitetssortert yngel. i 
tillegg er Codfarmers’ røktere blitt bedre i å 
håndtere fisken både i forhold til fôring og 
med hensyn til de spesielle krav torskeopp-
drett stiller til behandling og lysstyring. Dette 
har gitt færre rømminger og mindre svinn. 

Svinn i produksjonen er redusert fra i under-
kant av 40% til i overkant av 20%.

Fra å ha vært en av mange, er Codfarmers 
nå den eneste produsenten av superfersk 
torsk året rundt. Kollapsen i industrien har 
økt markedsandel fra 50% til 95%. gjennom 
etablering av STRØM som eget varemerke, 
har selskapet opplevd sterk vekst i salget av 
ferdigpakkede produkter. Ved inngangen til 
2012 er det sterk interesse for STRØM fra 
flere internasjonale markeder. 

i spot-markedet er det store variasjoner i 
markedsprisen i løpet av året. Spesielt første 
kvartal er vanskelig på grunn av de betyde-
lige mengdene med villtorsk som omsettes i 
løpet av vintermånedene. 

Codfarmers skal selge ”det riktige  
torskeproduktet til den riktige kunden på 
det riktige tidspunktet”. Satsningen på 
STRØM, kontraktssalg, rett emballering  
og sertifisering manifesterer at selskapet 
er på vei til å oppnå god prising. 

SElSkapETS viRkSoMhET 

Codfarmers er et ledende selskap innen 
utviklingen av torsk som oppdrettsart. Selska-
pets kjernevirksomhet er produksjon og salg 
av oppdrettstorsk og tilhørende biprodukter, 
hovedsakelig i Europa. Oppdrettsvirk-
somheten er lokalisert i to regioner. 
nord-regionen består av lokaliteter nord 
og sør for bodø i nordland. Regionen i sør 
består av lokaliteter lokalisert i Sogn og Fjor-
dane og i Møre og Romsdal. begge regioner 
har gode naturgitte forhold for å kunne drive 
industriell torskeoppdrett. Salgsavdelingen 
og administrasjonen ligger i Oslo. 

i 2011 ble det besluttet å gjenoppta 
påvekst av yngel på konsernets settefisk-
anlegg etter at egen satsning på yngel og 
settefisk hadde vært innstilt siden 2009. I 
løpet av året produserte settefiskanlegget 
i nord 356.000 settefisk. Anlegget vil bli 
benyttet til påvekst for selskapets utsett av 
rundt 2,5 millioner settefisk i Nord-regionen 
i 2012.

I forbindelse med kjøpet av 99,1% av Atlantic 
Cod Farms AS er Codfarmers også eier av et 
settefiskanlegg i Vanylven kommune i Møre 
og Romsdal. Anlegget har kapasitet til årlig 
å produsere 2,5 millioner settefisk. Det er 
forventet at anlegget i 2012 vil bli benyttet 
til å produsere 800.000 settefisk til utsett i 
sør-regionen og omtrent 700.000 settefisk 
til eksterne aktører.

Virksomheten på Atlantic Cod Farms’ AS 
klekkeri på Fosen i Sør-Trøndelag er foreløpig 
innstilt og ansatte har blitt oppsagt da 
Codfarmers har sikret seg tilstrekkelig yngel 
for 2012 fra annen intern produksjon og 
gjennom avtale med yngelleverandøren 
Havlandet Marin Yngel AS.

Ved utløpet av 2011 hadde selskapet ca 3,7 
millioner fisk i matfiskproduksjon. Fisken har 
en estimert markedspris på NOK 83,1 mil-
lioner. Selskapet har produksjonskapasitet 
på 35.880 MTB (maksimalt tillatt biomasse), 
som tilsvarer årlig produksjon av rundt 
20.000 tonn fisk. I dag utnytter selskapet 
rundt 50% av kapasiteten gjennom bruk 
av 8 av totalt 16 lokaliteter. utnyttelse over 
75% vil innebære investeringer i utstyr og 
ytterligere kapitalbehov. 

FREMTidSuTSikTER 

Styret har god tro på en gradvis forbedring 
av selskapets drift fremover. Det er grunn til 
å forvente fallende produksjonskostnader 
etter hvert som nye generasjoner fra de 
eksisterende avlsprogrammene gir tilgang 
til stadig bedre yngel. Torsk har biologisk det 
samme vekstpotensialet som laks. Lavere 
produksjonskostnader, hovedsakelig grunnet 
bedret yngelkvalitet, og høyere salgspriser 
ved utvikling av egne høymargin produkter 
(som STRØM) , gir styret  tro på fremtiden for 
torsk fra havbruk.

SæRligE hEndElSER

KjØP AV ATLAnTiC COD FARMS AS 
i august 2011 inngikk Codfarmers avtale 
om å kjøpe 99,1% av aksjene i Atlantic 
Cod Farms AS mot vederlag i 16.604.244 
aksjer i Codfarmers. I tillegg deltok flere av 
aksjonæren i Atlantic Cod Farms AS i den 
påfølgende emisjonen i Codfarmers på kurs 
NOK 6,8 pr. aksje. Oppkjøpet ble vedtatt 
på ekstraordinær generalforsamling 19. 
september 2011. 

Atlantic Cod Farms konsernet har en 
fullintegrert verdikjede som består av 
klekkeri på Fosen i Sør-Trøndelag (Atlantic 
Cod Juveniles AS), et landbasert påveks-
tanlegg i Vanylven kommune i Møre og 
Romsdal (Fjord gadus AS) samt konse-
sjoner på 7 matfisklokaliteter i Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal (Atlantic 
Cod Farms AS). Atlantic Cod Farms hadde 
ved overtagelsen 1,6 millioner fisk i 
sjøen fordelt på fire lokaliteter. I tillegg 
består konsernet av Festøy Eiendom 
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AS, bestående av en landbase, og 75% 
av Fjordtorsk, ett tidligere oppdrettssel-
skap nå kun bestående av ett mindre 
bankinnskudd.

FinAnSiERing 
usikkerheten og kapitalbehovet til torskenæ-
ringen har medført lavere investeringsvillighet 
fra investorer og finansinstitusjoner og 
presset likviditet i selskapet. Selskapet er i 
løpet av 2012 blitt refinansiert ved å sikre 
NOK 48,7 millioner i ny kapital. I løpet av de 
neste 12 måneder vil selskapet ha behov for 
ytterligere kapital for å finansiere nye utsett 
i 2012 og 2013. Styret og ledelsen arbeider 
aktivt for å sikre slik finansiering  og har 
som overordnet målsetning å sikre tilførsel 
av nok kapital til å finansiere selskapet i et 
langsiktig perspektiv. 

FORTSATT DRiFT 
Styret bekrefter at årsoppgjøret er avlagt 
under forutsetning om fortsatt drift. Det 
presiseres at det knytter seg usikkerhet 
til fortsatt drift tatt i betraktning selska-
pets finansielle situasjon. Selskapet er 
avhengig av en vellykket finansiering i løpet 
av de neste 12 måneder for å kunne sikre 
fortsatt drift. Dersom selskapet ikke lykkes 
med å gjennomføre en slik finansiering, 
er det risiko for at selskapet må realisere 
eiendeler til vesentlig lavere verdi enn de 
bokførte verdier.

REdEgjØRElSE FoR åRSREgn-
SkapET 

Selskapet følger retningslinjer som fremgår 
i IAS 41 for vurdering av levende fisk i 
samsvar med iFRS. Hovedprinsippet er at 
fisken skal verdsettes til estimert virkelig 
verdi redusert for salgskostnader. i de 
tilfeller hvor det har skjedd liten biologisk 
endring, eller der estimert virkelig verdi er 
klart upålitelig, aksepterer IAS 41 etter § 
24 regnskapsføring til tilvirkningskostnad.

Styret bekrefter at regnskapet gir et rettvi-
sende bilde av selskapets utvikling, resultat 
og stilling.

RESulTaTREgnSkapET 

Konsernet oppnådde en samlet omsetning 
i 2011 på NOK 122,9 millioner sammen-
lignet med NOK 139,7 millioner i 2010. 
Reduksjonen i omsetningen er et resultat 
av nedgang i slaktevolumer. i 2011 solgte 
konsernet 5 275 tonn rundt vekt fisk sam-
menlignet med 6 255 tonn rundt vekt i 

2010. Atlantic Cod Farms AS er konsolidert 
fra 19. september 2011. i perioden frem til 
31.desember 2011 er et resultat på nOK 
-8,9 millioner innarbeidet i det konsoliderte 
resultatregnskapet. i oppkjøpsanalyser er 
goodwill beregnet til NOK 18,1 millioner.

Driftsresultat før biomassejusteringer ble 
NOK -90,7 millioner mot NOK -48,0 mil-
lioner året før. justeringen av biomassen 
fremkommer ikke grunnet nedskrivning 
av biomasse til antatt markedsverdi, 
kostnadsført under ”beholdningsend-
ringer tilvirkede varer”. Retningslinjer for 
verdsettelse av biomasse og overgangen 
til iFRS er beskrevet under viktige regn-
skapsprinsipper pkt 3.8 i årsregnskapet.

Sum finansposter for 2011 er NOK -3,6 mil-
lioner sammenlignet med NOK -13,7 millioner 
for 2010. Konsernets årsresultat for 2011 på 
NOK -94,3 millioner reflekterer at konsernet 
er i en oppbygningsfase i en ny næring hvor 
produksjonskostnadene er høyere en prisene 
som oppnås for oppdrettstorsk samtidig som 
administrasjons- og slaktekostnader foreløpig 
fordeles over et begrenset antall kilo. 

Morselskapet hadde i 2011 et underskudd 
på NOK 74,9 millioner. Underskuddet ble i sin 
helhet dekket av overkursfond. Selskapet har 
per 31. desember 2011 ingen fri egenkapital.

konTanTSTRØM og likvidiTET 

netto kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter i 2011 var NOK -51,4 millioner sam-
menlignet med NOK -32,5 millioner i 2010. 
netto kontantstrøm forklares hovedsakelig 
av årsresultatet justert for avskrivninger og 
endring i varelager og fordringer.

netto kontantstrøm fra investeringsakti-
viteter utgjorde i 2011 NOK 4,4 millioner 
sammenlignet med NOK 33,3 millioner i 
2010. netto kontantstrøm forklares hoved-
sakelig av renteinntekter.

Konsernets finansielle aktiviteter i 2011 
viser en netto kontantstrøm på NOK 28,4 
millioner sammenlignet med NOK 18,9 mil-
lioner i 2010. Selskapet har pr 31.12.2011 
NOK 7,8 millioner i kontanter og kontant-
ekvivalenter sammenlignet med NOK 26,4 
millioner pr. 31.12.2010.

balanSE 

Selskapets samlede eiendeler har ved 
årets utgang en bokført verdi på nOK 

295,6 millioner sammenlignet med NOK 
220,6 millioner for 2010. Anleggsmidler 
reflekterer NOK 173,8 millioner og omløps-
midler NOK 121,7 millioner. Av dette utgjør 
Atlantic Cod Farms anleggsmidler nOK 
67,8 millioner og omløpsmidler NOK 67,9 
millioner. Konsernet har NOK 7,8 millioner 
i kontanter og en biomasseverdi i sjøen 
og på landbasert påvekstanlegg på nOK 
86,2 millioner pr 31.12.11, hvor NOK 51,6 
millioner er biomasseverdi fra Atlantic Cod 
Farms. Konsernets samlede biologiske 
eiendeler har økt med NOK 24,6 millioner i 
løpet av 2011. 

Konsernet har ved årets slutt en egenkapital 
på NOK 155,2 millioner sammenlignet med 
NOK 117,7 millioner for 2010. Langsiktig 
lån i konsernet er på NOK 75,4 millioner, 
hvor NOK 44,6 millioner tilhører Atlantic Cod 
Farms. Konsernet har en samlet kortsiktig 
gjeld på NOK 64,7 millioner. 

REdEgjØRElSE oM aRbEidSMiljØET 

Arbeidsmiljøet i konsernet ansees å være 
bra, med et sykefravær som er likt eller 
lavere enn sammenlignbare selskap i 
bransjen. Codfarmers’ ambisjon er å være 
en attraktiv arbeidsgiver, med fokus på å 
utvikle et godt arbeidsmiljø i alle deler av 
virksomheten. Ledelsen legger derfor stor 
vekt på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) der 
egne rutiner og retningslinjer over flere år 
har blitt innarbeidet i den daglige driften. 

Totalt sykefravær for konsernet er på 1,7% 
i 2011. Det er ett tilfelle med langtids-
sykefravær som ikke skyldes forhold på 
arbeidsplassen. Totalt for gruppen er syke-
fraværet redusert sammenlignet med 2010. 
Det har i løpet av 2011 ikke vært noen form 
for personskader og selskapet har ved års-
slutt ingen arbeidstvister.

anSETTElSE og likESTilling 

Konsernet hadde ved utgangen av året 50 
ansatte. Av konsernets ansatte ved årsskifte 
var 8 kvinner, en økning på fem sammenlignet 
med  2010. Økningen av kvinneandelen for-
klares med oppstart av settefiskanlegget i 1. 
kvartal 2011 der 4 kvinner nå arbeider i tillegg 
til at en kvinne er ansatt som røktelæring. 
Oppdrettsnæringen er tradisjonelt et manns-
dominert yrke og rekruttering av kvinner er 
krevende, særlig innen produksjon. Codfar-
mers ønsker flere kvinnelige medarbeidere 
velkommen i organisasjonen. Selskapets styre 
har fem medlemmer, hvorav to er kvinner.
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SElSkapSlEdElSE og god 
EiERSTYRing 

god eierstyring og selskapsledelse skal 
sikre størst mulig verdiskaping, samtidig 
som selskapets ressurser skal utnyttes 
på en effektiv og bærekraftig måte. 
Verdiene som skapes, skal komme ak-
sjeeierne, ansatte og samfunnet til gode. 
Styret legger prinsippene i norsk anbefa-
ling for eierstyring og selskapsledelse av 
21. oktober 2010 (sist endret 20. oktober 
2011) til grunn for sitt arbeid. Styret g jen-
nomfører egenevaluering av sitt arbeid på 
årlig basis. Resultatene fra evalueringen 
blir g jort tilg jengelig for valgkomiteen.

godtgjørelse til styret og administrerende 
direktør er gjengitt i note 17 i regnskapet. 
For øvrig henviser styret til ytterligere beskri-
velse av selskapets ledelse og eierstyring i 
en egen redegjørelse.

FoRSkning og uTvikling 

Fou-fokuset i torskenæringen er fremdeles 
stort, og man er avhengig av god innsats 
på dette området for å lykkes som en 
bærekraftig og lønnsom næring. Med få 
torskeoppdrettere igjen ligger det et stort 
ansvar på Codfarmers til å møte utfordrin-
gene. gjennom gode samarbeidsprosjekter 
med leverandørindustrien, de beste kom-
petansemiljøene, aktivt medlemskap i NCE 
Aquaculture (norwegian Centre of Exper-
tice) og gode økonomiske støtteordninger 
fra myndighetene klarer selskapet å utvikle 
bedre teknologi og bygge opp nødvendig 
kompetanse. For å drive dette arbeidet har 
Codfarmers etablert en egen avdeling for 
Fou og kvalitet med høy formell Fou-kom-
petanse og deltakelse fra både produksjon 
og toppledelse. Avdelingens arbeid er godt 
forankret i en langsiktig Fou-strategi. 

Det best kjente resultatet av Fou gjen-
nomført i regi av Codfarmers er produktet 
”STRØM”, en suksessfull nyvinning innen 
ferske torskeprodukter. Det er i dag meget 
stor etterspørsel etter produktet, og stor 
interesse fra utenlandske kunder. Det 
søkes derfor NOK 10,5 mill i prosjekt-
midler fra ”Marint Verdiskapningsprogram” 
for internasjonalisering av STRØM. For å 
sikre god utnyttelse og prising, er det viktig 
å utnytte enda mer av råvarene fra torsken 
til attraktive produkter. Et prosjekt innen 
utvikling av et pakkekonsept for restfilet 
(bukfilet og halestykker) ble derfor startet 
opp i 2011, med forventet produktlanse-
ring våren 2012. 

Det har lenge vært målsetningen til Cod-
farmers å sikre yngeltilgangen g jennom 
egen produksjon på klekkeri- og yngel-
anlegget i Mørkvedbukta i bodø. Tilsagn 
på offentlig finansiering til et 2-årig 
prosjekt for utvikling av kompetanse 
og produksjonsmetoder for klekkeri- og 
yngelproduksjon g jorde at yngelpro-
duksjonen kunne settes i gang ig jen. 
Resultatene fra prosjektet forventes å 
g jøre anlegget til en forutsigbar og stabil 
leverandør av yngel av god kvalitet. 
Prosjektet har en budsjettramme på nOK 
11,5 millioner. 

For å sikre Codfarmers tilgang på egg med 
de beste genetiske forutsetningene for 
lønnsom produksjon av oppdrettstorsk, ble 
det tidlig inngått et strategisk samarbeid 
med MarineBreed , som drev et familiebasert 
avlsprogram med betydelig avlsmessig fram-
gang. Etter konkursen i Marinebreed i 2011 
overtok Codfarmers avlsprosjektet. Målet er 
å utnytte nye avanserte molekylærbiologiske 
metoder innenfor genetikk i en mest mulig 
effektiv individbasert avlsstrategi. Forventet 
resultat er etablering av neste toppselekterte 
generasjon stamtorsk (F3) for produksjon av 
F4 avkom i løpet av 2012. 

Øvrig  prosjektportefølje omfatter uttesting 
av rømningssikre nøter, optimalisering av 
lysstyring for kontroll av kjønnsmodning, sam-
menligning av fôr med og uten vegetabilske 
proteiner og kartlegging av sykdomsstatus på 
oppdrettstorsk i nordland. 

YTRE MiljØ 

Codfarmers har store ambisjoner om stadig 
å utvikle seg videre som et ansvarlig bære-
kraftig oppdrettsselskap. Selskapet ønsker 
å forbedre omdømmet, ta miljøhensyn og 
samfunnsansvar,  øke markedsmulighetene 
og bedre lønnsomheten.  Codfarmers har 
siden 2011 jobbet med å utvikle kompetanse 
på sertifisering og implementere GlobalGAP 
som standard. Minst tre av selskapets datter-
selskap forventes å bli GlobalGAP sertifisert i 
løpet av 2012. 

Til tross for langvarig fokus på rømnings-
sikring av anlegg er rømming av fisk et av de 
største miljøproblemene fra torskeoppdrett 
i dag. Torsk har generelt en særegen ad-
ferden med biting på nøtene som gir større 
forekomst av slitasje og hull på nøtene enn 
for andre fiskearter. I løpet av 2011 rap-
porterte Codfarmers 4 rømminger fra sine 
anlegg med et estimat på totalt 6 700 rømte 
fisk. Dette er en reduksjon fra 5 rømninger 

og 90 000 rømt fisk i 2010, men er frem-
deles uakseptabelt i forhold til selskapets 
nulltoleranse mot rømming. i løpet av 2011 
er det etablert strengere rutiner for dykker-
kontroll av nøtene, testet bedre metoder for 
gjenfangst av rømt fisk og merder med mer 
rømningssikre nøter. 

En annen utfordring i torskeoppdrett er kjønns-
modning og gyting i merd. Dette medfører 
risiko for spredning av befruktede torskeegg 
til det ytre miljø. Dette er ikke observert ved 
selskapets anlegg, men en viss andel fisk 
kjønnsmodner før den er klar til slakting, noe 
som også påvirker vekst og produksjons-
kostnader. Codfarmers jobber sammen med 
teknologibedrifter og forskningsinstitusjoner 
med mål om full kontroll med kjønnsmodning. 
utvikling av lysstyringsteknologi og andre 
metoder for å hindre at torsken blir kjønns-
moden er nøkkelfaktorer. Et alternativ til dette, 
er produksjon av triploid eller steril torsk. 

Den største innsatsfaktoren i torskeoppdrett 
er fiskefôr. Utslipp av avfallsprodukter fra 
fordøyd fôr og eventuelt fôrspill kan være av 
betydelig. Samtidig er oppdrettsnæringen 
avhengig av et rent miljø for å kunne drive 
forsvarlig oppdrett. Codfarmers ivaretar dette 
på best mulig måte gjennom optimalisering 
av drift, valg av lokaliteter med god vannut-
skifting og dokumentasjon av miljøpåvirkning 
gjennom miljøundersøkelser. Det gjennom-
føres jevnlig miljøundersøkelse på alle anlegg 
i henhold til myndighetspålagte krav. Det ble i 
2011 ikke funnet uønskede eller uakseptable 
påvirkninger fra vår oppdrettsaktivitet.

I fiskeoppdrett er det også sterkt fokus på å 
redusere innholdet av marine ingredienser 
fra villfisk. Dette skyldes ønsket om å bidra 
til redusert bruk av ville fiskeressurser til 
fôr, samt høye kostnadene på fiskemel og 
fiskeolje. En økende andel av fôret Codfarmers 
benytter har erstattet noe av fiskemelet og 
oljen med planteråstoffer, og ambisjonen er å 
fortsette i denne retningen så lenge dette ikke 
har negative effekter på fiskevelferd, miljø og 
matvarekvalitet. Det ble i 2011 utført vekst-
forsøk for uttesting av fôrtyper med varierende 
andel av vegetabilske råvarer. 

Codfarmers startet i 2011 prosessen for 
økosertifisering av deler av produksjonen 
for å kunne selge økologisk sertifiserte 
produkter. Ambisjonen er at utvalgte 
anlegg i løpet av 2012 blir økosertifisert. 
Aktuelle standarder er Naturland, Debio 
og bio Suisse. Standardene medfører bl.a. 
omlegging av drift uten bruk av kobberba-
sert impregnering i nøtene. Dette vil bidra 
til redusert miljøbelastning fra kobber.   
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RiSikoFoRhold 

Selskapets virksomhet er utsatt for flere typer 
risiki. usikkerhetsmomenter i en biologisk 
produksjon inkluderer blant annet fare for 
sykdom, rømming, dødelighet og lav tilvekst. 

Markedet for oppdrettstorsk er under utvik-
ling, og økende etterspørsel og bedre pris 
er en forutsetning for at selskapet skal nå 
sine målsetninger. Etterspørselen vil blant 
annet avhenge av markedets tilgang på 
villtorsk samt utviklingen av egne produkter 
som kan differensieres fra villtorsken.

Produksjonskostnader er en annen usik-
kerhetsfaktor, der god biologisk drift og høy 
kvalitet på utsatt yngel har vist seg å være 
av stor betydning. Selskapet har i løpet av 
2011 satt ut 3. generasjons avlet fisk på 3 
ulike lokaliteter i sjøen. Foreløpig viser denne 
generasjonen en forbedring i vekst på 25% 
sammenlignet med tidligere generasjon. 

Variasjoner i prisen på fôr er også av stor 
betydning for utviklingen av produksjons-
kostnaden.
 
Selskapets oppdrett drives i åpne merder 
plassert i marine miljøer og er utsatt for 
risiko knyttet til vær og klima, samt even-
tuell forurensing.

Finansiell risiko er hovedsakelig knyttet til 
valutakurssvingninger, kreditt- og likviditets-
risiko. Av finansiell risiko er likviditetsrisiko 
selskapets hovedutfordring. Selskapet har 
opplevd fallende markedspriser på torsk 
gjennom 2010 og 2011 og en dårligere 
vekstutvikling på biomassen satt ut før 2010 
enn forventet. Dersom markedsprisene 
fortsetter å falle, vil selskapets likviditet 
forverres. i så tilfelle vil det gjennomføres 
ekstraordinære tiltak som forsering av 
slakteplan eller salg av eiendeler for at 
selskapet skal kunne møte sine forpliktelser 
de neste 12 måneder. For å sikre likviditet til 
den videre drift, arbeider Codfarmers aktivt 
med løsninger som sikrer selskapet tilførsel 
av kapital. Styrets primære mål er å sikre en 
løsning som trygger tilførsel av tilstrekkelig 
kapital for å sikre videre drift av selskapet i 
et langsiktig perspektiv. 

Selskapet har ingen konsentrert kreditt 
risiko og et begrenset tap på krav de siste 
årene. Det alt vesentligste av salget gjøres 
på kreditt. Det er innført rutiner som 
sikrer at salg av fisk skjer til kunder med 
tilfredsstillende kredittverdighet. i tillegg 
er en vesentlig del av kundefordringene 
kredittforsikret ved Dnb Finans.

Selskapet forventer at salgsinntekter 
hovedsakelig vil være i fremmed valuta, og 
selskapets konkurranseevne vil dermed 
påvirkes i stor grad av den norske kronens 
utvikling i forhold til andre valutaer, 
spesielt Euro. Selskapet har til nå ikke sett 
seg tjent med å benytte finansielle instru-
menter for å beskytte seg mot valutarisiko, 
men vil løpende vurdere dette. 

Oppdrett av torsk er konsesjonspliktig virk-
somhet. Tilgang på tilstrekkelig konsesjoner 
er ikke avgjørende for at selskapet skal 
kunne nå sine målsetninger da selskapet på 
nåværende tidspunkt har flere konsesjoner 
som ikke er benyttet. 

Det er få, om noen, begrensninger for salg 
av oppdrettstorsk internasjonalt. Dersom 
restriksjoner som begrenser Codfarmers’ 
tilgang til viktig markeder blir innført, vil 
dette kunne ha negativ effekt på selskapets 
inntjeningsevne. 

EndRing i STYRET 

Det ble gjort endringer i styret i Codfarmers 
i løpet av 2011. Kristian nergaard har i 
løpet av 2011 fratrådt som styremedlem og 
samtidig blitt valgt som varamedlem. Frode 
Teigen og Øivind Tidemandsen har blitt valgt 
som nye styremedlemmer. 

Selskapet nåværende styre består av 
følgende medlemmer: Marianne E. johnsen 
(leder), Benedicte Fossum (nestleder), Frode 
Teigen, Øivind Tidemandsen, Thomas Falck 
og Kristian nergaard (varamedlem).Styrets 
leder er valgt av generalforsamlingen.

vikTigE hEndElSER ETTER  
balanSEdag 

På ekstraordinær generalforsamling 
avholdt 8. mars 2012 ble det vedtatt en 
rettet emisjon mot Kontrari AS, Dolphin 
Management AS og AS banan på totalt 
nOK 30 millioner til aksjekurs nOK 2 
pr aksje. Disse aksjene ble registrert i 
foretaksregisteret 12 .mars 2012. 

i tillegg ble det på ekstraordinær generalfor-
samling vedtatt å tilby eksisterende aksjonærer 
i Codfarmers inntil 15 millioner nye aksjer til 
aksjekurs nOK 2 pr aksje. Prospekt ble publi-
sert 22. mars 2012 og tegningsperioden for 
reparasjonsemisjonen startet 22. mars og ble 
avsluttet 10. april 2012. i reparasjonsemisjonen 
ble det tegnet 9.358.976 aksjer til aksjekurs 
nOK 2 pr aksje. 

Totalt brutto proveny fra den rettede emi-
sjonen og reparasjonsemisjonen var nOK 
48,7 millioner. Codfarmers vil benytte 
midlene til å styrke arbeidskapitalen for 
å posisjonere selskapet til vekst og for å 
sette ut ca 3 millioner yngel i sjøen.  

Styret er ikke kjent med andre viktige 
hendelser etter balansedag.

Oslo, den    19 / 04  2012 
Styret i Codfarmers ASA

Marianne E. johnsen  
Styrets leder  

benedicte H. Fossum  
nestleder

Frode Teigen  
Styremedlem

Øivind Tidemandsen
Styremedlem

Thomas Falck
Styremedlem

Harald Dahl 
Adm. Dir. 
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EiERSTYRing og 
SElSkapSlEdElSE

Styret har fastsatt prinsipper for eierstyring 
og selskapsledelse i Codfarmers ASA (”Cod-
farmers”). Disse skal sikre en hensiktsmessig 
rolledeling mellom selskapets aksjeeiere, 
styret og selskapets daglige ledelse. Det 
skal videre fastsettes mål og strategier for 
selskapet, og styret og administrasjonen skal 
sikre at de fastsatte strategiene implemen-
teres og at de oppnådde resultatene er 
gjenstand for måling og oppfølgning. 

Prinsippene skal også bidra til at selskapets 
virksomhet er gjenstand for betryggende 
kontroll. En hensiktsmessig rolledeling og 
betryggende kontroll skal bidra til størst 
mulig verdiskapning over tid til beste for ak-
sjeeierne så vel som for selskapets ansatte 
og samfunnet forøvrig.

Codfarmers er notert på Oslo børs og er 
underlagt norsk verdipapirlovgivning og 
børsregler.

nedenfor gis en redegjørelse for hvordan 
Codfarmers har innrettet seg etter norsk 
anbefaling for eierstyring og selskaps-
ledelse datert 21. oktober 2010 (sist 
endret 20. oktober 2011).Redegjørelsen 
er strukturert i henhold til anbefalingen, 
og beskriver selskapets praksis for det 
enkelte punkt i anbefalingen.

En fullstendig oversikt over anbefalingen med 
kommentarer kan leses på www.nues.no.

REdEgjØRElSE FoR EiERSTYRing og 
SElSkapSlEdElSE

Styret har besluttet at selskapet skal 
følge norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse. 

Styret har videre fastsatt selskapets 
verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og 
samfunnsansvar. Selskapets verdigrunnlag er 
bygget på kjerneverdiene åpenhet, integritet, 
ærlighet og pålitelighet. Disse skal være 
førende i all kommunikasjon, forretningsutø-
velse og drift.

avvik fra anbefalingen: ingen.

viRkSoMhET

Selskapets vedtektsfestede formålsparagraf 
lyder: ”Selskapets formål er finansiering av, 
og deltagelse i, oppdrett av fisk, markedsfø-
ring og salg, samt hva som står i forbindelse, 
herunder deltagelse i andre selskap.”

Formålsparagrafen setter rammen for sel-
skapets virksomhet og sikrer aksjeeierne 
den nødvendige forutsigbarhet hva angår 
selskapets virksomhet. Selskapets mål 
og hovedstrategier er beskrevet i styrets 
beretning i årsrapporten.

Konsernets målsetninger og strategier 
innenfor de vedtektsfestede rammene er 
beskrevet i styrets beretning i årsrapporten.

avvik fra anbefalingen: ingen.

SElSkapSkapiTal og uTbYTTE

SELSKAPSKAPiTAL 
Selskapets bokførte egenkapital per 31. 
desember 2011 var NOK 155,5millioner, 
hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 
53 %. Basert på selskapets mål, strategi 
og risikoprofil anser Codfarmers egenka-
pitalsituasjonen som tilfredsstillende.

uTbYTTE
Selskapet har som målsetning å gi konkur-
ransedyktig avkastning på aksjeeiernes 
investeringer, samtidig som utbyttepolitikken 
skal ivareta selskapets behov for stabilitet 
og utvikling i samsvar med selskapets mål 
og strategier. Selskapet har ikke utbetalt noe 
utbytte, og forventer ikke å utbetale utbytte 
i de nærmeste årene.

STYREFuLLMAKTER
På ekstraordinær generalforsamling avholdt 
4. april 2011 ble styret tildelt fullmakt til å 
forhøye selskapets aksjekapital med inntil 
kr 1.282.051 ved en eller flere emisjoner 
mot inC invest AS. Formålet med fullmakten 
er å finansiere selskapets kjøp av yngel 
fra Havlandet Marin Yngel AS. Fullmakten 
gjelder frem til det tidligste tidspunkt av 
ordinær generalforsamling i 2012 og 30. juni 
2012. Den 13. april 2011 og 4. november 
2011 benyttet styret fullmakten til å vedta 
kapitalforhøyelser på henholdsvis kr 451.282 
og kr 368.795. De to kapitalforhøyelsene ble 
registrert i Foretaksregisteret henholdsvis 
den 18. april 2011 og 14. november 2011. 
Den gjenværende del av fullmakten er etter 
dette kr 461.974.

På ordinær generalforsamling avholdt 8. juni 
2011 ble styret tildelt fullmakt til å forhøye 
selskapets aksjekapital med inntil kr 
3.343.158,38. Formålet med fullmakten 
var å finansiere selskapets tilbakekjøp av 
konvertible obligasjoner under selskapets 
konvertible obligasjonslån. Etter fullmakten 
skulle selskapets aksjeeiere pr dagen for 

styrets beslutning om kapitalforhøyelsen 
ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene i 
sammen forhold som de fra før eier aksjer i 
selskapet. Fullmakten gjaldt til og med 31. 
juli 2011, og den ble ikke benyttet av styret.

På ekstraordinær generalforsamling avholdt 
19. september 2011 ble styret tildelt full-
makt til å forhøye selskapets aksjekapital 
med inntil kr 13.235.294. Formålet med 
fullmakten var å styrke selskapets arbeids-
kapital og dekke transaksjonskostnader 
i forbindelse med oppkjøpet av Atlantic 
Cod Farms AS, samt å finansiere selskapets 
tilbakekjøp av konvertible obligasjoner under 
selskapets konvertible obligasjonslån. Etter 
fullmakten skulle selskapets aksjeeiere pr 
dagen for styrets beslutning om kapitalfor-
høyelsen ha fortrinnsrett til å tegne de nye 
aksjene i sammen forhold som de fra før 
eier aksjer i selskapet. Fullmakten gjaldt til 
og med 31. desember 2011. Den 28. sep-
tember 2011 benyttet styret fullmakten til 
å vedta fortrinnsrettsemisjonen, og kapital-
forhøyelsen på kr 8.079.519 ble registrert i 
Foretaksregisteret den 4. november 2011.

På ekstraordinær generalforsamling avholdt 
19. september 2011 ble styret også tildelt full-
makt til å forhøye selskapets aksjekapital med 
inntil kr 723.000. Formålet med fullmakten er 
å videreføre opsjoner tildelt nøkkelpersoner i 
Atlantic Cod Farms AS i Codfarmers, men da 
med aksjer i Codfarmers som det underlig-
gende objekt. Fullmakten gjelder frem til 
ordinær generalforsamling i 2012, men likevel 
ikke lenger enn til 30. juni 2012.

Det foreligger ikke fullmakt til kjøp av egne 
aksjer.

avvik fra anbefalingen: To av styrefull-
maktene til å forhøye aksjekapitalen ble 
gitt for et tidsrom kortere enn frem til 
neste ordinære generalforsamling.

likEbEhandling av akSjEEiERE og 
TRanSakSjonER MEd næRSTåEndE

Selskapet har én aksjeklasse, og alle 
aksjene har lik stemmerett.

Selskapet vektlegger at aksjeeierfelles-
skapets interesser skal fremmes, og at 
selskapets aksjeeiere skal likebehandles.

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom 
selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morsel-
skap, styremedlem, ledende ansatt eller 
nærstående av disse, skal styret sørge for 
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at transaksjonen skjer på basis av verdset-
telse fra en uavhengig tredjepart. Dersom 
vederlaget overstiger 5 % av selskapets ak-
sjekapital, skal transaksjonen godkjennes 
av generalforsamlingen i Codfarmers 
dersom dette følger av allmennaksjeloven § 
3-8. Styremedlemmer og ledende ansatte 
skal melde fra til styret hvis de har vesent-
lige interesser i selskapets avtaler.

avvik fra anbefalingen: ingen.

FRi oMSETTElighET

Selskapets aksjer er notert på Oslo børs og 
er fritt omsettelige. Det er ingen vedtekts-
festede omsetningsbegrensninger.

avvik fra anbefalingen: ingen.

gEnERalFoRSaMling

Selskapet oppfordrer aksjeeierne til å delta 
i generalforsamling. 

Etter lovendring og vedtektsendringer i 
2009 er det åpnet for at selskapet kan 
legge ut saksdokumenter i forbindelse 
med generalforsamlinger på selskapets 
hjemmeside i stedet for å sende dette 
til den enkelte aksjeeier. innkalling med 
tilhørende saksdokumenter skal g jøres 
tilg jengelig på selskapets hjemmeside 
www.codfarmers.com, senest 21 dager 
før generalforsamlinger avholdes. Selve 
innkallingen, med tydelig angivelse av 
hvilke saker som skal behandles og hvor 
relevante saksdokumenter er tilg jengelig, 
skal utsendes til aksjeeierne senest tre 
uker i forkant av generalforsamlingen.

Aksjeeierne vil bli gitt anledning til å stemme 
ved fullmakt, og selskapet vil legge til rette 
for dette ved å utforme detaljerte fullmakts-
skjema, som vedlegges innkallingen, eventuelt 
gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 
Det vil bli gitt mulighet for å gi fullmakt til 
styrets leder eller administrerende direktør. 

i henhold til selskapets vedtekter kan på-
meldingsfristen ikke utløpe tidligere enn fem 
dager før avholdelse av generalforsamlingen. 
Det er et mål å legge denne fristen tettest 
mulig opp til datoen for generalforsamlingen.

Protokoll fra generalforsamlingens møter vil bli 
offentliggjort så snart som praktisk mulig på 
selskapets nettsider (www.codfarmers.com) 
og på Oslo børs’ nettbaserte meldingssystem 
(www.newsweb.no, ticker ”COD”).

avvik fra anbefalingen: Selskapets 
samlede styre har normalt ikke møtt på 
generalforsamlinger. Styret er alltid repre-
sentert ved styrets leder og normalt også 
med flere representanter. 

Møteleder på selskapets generalforsamlinger 
har til nå vært styrets leder. Styret vil for 
fremtiden legge til rette for at det velges en 
uavhengig møteleder ved selskapets general-
forsamlinger, i tråd med anbefalingen.

noMinaSjonSkoMiTé

Selskapet har vedtektsfestet nominasjons-
komité. generalforsamlingen fastsetter 
nærmere retningslinjer for nominasjonsko-
miteen. i henhold til vedtektene skal denne 
bestå av tre medlemmer som velges av 
generalforsamlingen for to år av gangen om 
ikke annet fastsettes av generalforsamlingen. 
nominasjonskomiteen skal maksimalt ha ett 
medlem som også er medlem av selskapets 
styre, og skal ikke ha representanter fra 
selskapets daglige ledelse. nominasjonsko-
miteen består for tiden av Morten Werring, 
jarl ulvin og Tor Himberg-Larsen. Alle disse 
ble valgt i ordinær generalforsamling 
den 25. juni 2010. nominasjonskomiteens 
oppgave er å avgi innstilling til generalforsam-
lingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer 
til styret, samt styrehonorar til disse.

avvik fra anbefalingen: ingen.

STYRETS SaMMEnSETning og 
uavhEngighET

i henhold til vedtektene skal styret bestå av 
fra 3 til 7 medlemmer. Styrets leder er valgt 
av generalforsamlingen. i følge selskapets 
prinsipper for eierstyring og selskapsle-
delse skal minst to av de aksjeeiervalgte 
styremedlemmene være uavhengig av 
selskapets daglige ledelse, vesentligste 
forretningsforbindelser og selskapets 
større aksjeeiere. Selskapet har som 
et hovedprinsipp at det ikke skal være 
representanter fra selskapets daglige 
ledelse blant styrets medlemmer. Styret 
har, også på bakgrunn av den særskilte 
kompetansen enkelte av styremedlemmene 
besitter, besluttet at selskapet kan 
engasjere styremedlemmer til å utføre 
konsulentoppdrag for selskapet. ingen av 
det sittende styrets medlemmer har hatt 
slike oppgaver i 2011. nærmere beskrivelse 
av de enkelte styremedlemmene er pre-
sentert i eget kapittel i årsrapporten. 

Styremedlemmenes aksjeeie fremgår av 
note 24 til årsregnskapet.

avvik fra anbefalingen: ingen.

STYRETS aRbEid

Styret i Codfarmers har fastsatt retningslinjer 
for sitt arbeid. Retningslinjene blir vurdert 
årlig i forbindelse med styrets årlige evalu-
ering av sitt arbeid. Styret utarbeider årlig en 
plan for sitt arbeid, med særlig vekt på mål, 
strategi og gjennomføring, samt de oppgaver 
som tilfaller styret etter lov, forskrift, general-
formsalingsvedtak og børsregler.

Styrets evaluering av sitt eget arbeid gjøres 
tilgjengelig for nominasjonskomiteen. Styret 
har opprettet et kompensasjonsutvalg for 
evaluering og saksforberedelse av saker 
knyttet til godtgjørelser til administrerende 
direktør og den daglige ledelse. utvalget 
er sammensatt av styrets nestleder, ett 
styremedlem og ett varamedlem. Styret 
har vedtatt egen instruks for kompensa-
sjonsutvalgets arbeid. Styret har opprettet 
et revisjonsutvalg sammensatt av styrets 
leder og ett styremedlem. Styret har vedtatt 
egen instruks for revisjonsutvalgets arbeid.

avvik fra anbefalingen: ingen.

RiSikoSTYRing og inTERn konTRoll

Styret følger nøye opp selskapets interne kon-
troll- og risikostyring. Selskapets virksomhet 
er risikoutsatt etter sin egenart og strenge 
rutiner er viktig for selskapets suksess som 
ledende aktør innen torskeoppdrett. Styret 
har regelmessige møter hvor administra-
sjonen rapporterer likviditetsstatus, resultater 
og risikorapporter. Styret vurderer behovet for 
å etablere ytterligere kontrollsystemer i takt 
med selskapets vekst.

i tillegg til den løpende oppfølging foretar 
styret en årlig generell g jennomgang av 
selskapets viktigste risikoområder og den 
interne kontroll.

i note 5 i årsregnskapet og i styrets beretning 
gis en nærmere beskrivelse av selskapets 
viktigste risikoområder og hovedelementene 
i selskapets interne kontroll og risikostyrings-
systemer knyttet til finansiell rapportering.

avvik fra anbefalingen: Selskapets interne 
rutiner omfatter ikke kontroll av oppfølgingen 
av selskapets verdigrunnlag og retnings-
linjer for etikk og samfunnsansvar. 
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På grunn av selskapets begrensede antall 
ansatte har det til nå ikke vært ansett som 
nødvendig med særskilte retningslinjer for 
å følge opp dette, men styret vil vurdere 
behovet for slike retningslinjer. 

godTgjØRElSE Til STYRET

Styrets godtgjørelse vedtas av generalfor-
samlingen, og er ikke resultatavhengig. 
Styrets medlemmer skal som hovedregel 
ikke påta seg særskilte oppgaver for 
selskapet ved siden av deres styreverv. 
Slike oppgaver og godtgjørelse for dette 
skal eventuelt godkjennes av det samlede 
styret. ingen av det sittende styrets med-
lemmer har hatt slike oppgaver i 2011.

avvik fra anbefalingen: ingen.

godTgjØRElSE Til lEdEndE 
anSaTTE

Styret utarbeideretter råd fra kompensa-
sjonsutvalget retningslinjer for godtgjørelse til 
selskapets ledende ansatte, som vil bli frem-
lagt for generalforsamlingen til orientering 
og rådgivende avstemning. Rammer for sel-
skapets opsjonsprogram og andre ordninger 
relatert til selskapets aksjer vil bli fremlagt 
generalforsamlingen for godkjenning. Lønn 
og annen godtgjørelse til administrerende 
direktør fastsettes av styret i møte.

Alle elementer av godtg jørelse i 2011 til 
de enkelte ledende ansatte fremgår av 
note 17 i årsregnskapet.

avvik fra anbefalingen: ingen.

inFoRMaSjon og koMMunikaSjon

Selskapet har fastsatt egne retningslinjer for 
selskapets rapportering av finansiell og annen 
informasjon. Selskapet har som hovedprin-
sipp at informasjon og kommunikasjon fra 
selskapet skal være tidsriktig og relevant.

Selskapet har en finansiell kalender på sine 
hjemmesider, med oversikt over datoer for 
viktige hendelser. Selskapet legger løpende 
ut annen informasjon til selskapets aksje-
eiere på sine hjemmesider.

avvik fra anbefalingen: ingen.

SElSkapSovERTakElSE

Selskapets prinsipper for eierstyring og 
selskapsledelse fastsetter at styret ikke skal 
iverksette tiltak for å forhindre eller vanskelig-
gjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets 
virksomhet eller aksjer, eller gjennomføringen 
av et slikt tilbud, med mindre dette er vedtatt 
av generalforsamlingen med 2/3 flertall etter 
at tilbudet er kjent. Selskapet har ikke vært 
i situasjoner hvor selskapsovertagelse har 
vært en aktuell problemstilling.

avvik fra anbefalingen: ingen.

REviSoR

Revisor deltar på styremøter som behandler 
årsregnskapet. Revisor skal minst en gang 
i året gjennomgå med styret selskapets 
internkontroll. Videre skal revisor minst en 
gang i året møte styret uten at administre-
rende direktør eller andre fra selskapets 
ledelse er til stede.

Revisors godtgjørelse, fordeling på revisjon 
og andre tjenester, fremgår av note 16 til 
årsregnskapet. Styret vil vurdere om det skal 
fastsettes retningslinjer for den daglige le-
delsens adgang til å benytte revisor til andre 
tjenester enn revisjon.

avvik fra anbefalingen: ingen.
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KOnSOLiDERT
RESuLTATREgnSKAP

(Alle tall i tusen NOK) note 2011 2010

dRiFTSinnTEkTER 6, 28 122 865 139 733

Varekostnad 128 662 122 160

beholdningsendring tilvirkede varer 9 11 894 -124

Lønnskostnader 17, 22, 23 23 703 24 725

Av- og nedskrivninger av varige driftsmidler 7 21 143 19 723

Andre driftskostnader 15, 16 28 175 21 243

driftsresultat før verdijustering biomasse -90 712 -47 994

Verdijustering biomasse 9 0 0

driftsresultat -90 712 -47 994

FinanSinnTEkTER og -koSTnadER

Finansinntekter 18 9 858 1 444

Finanskostnader 18 -13 470 -15 146

netto finansposter -3 612 -13 702

Resultat før skatt -94 324 -61 696

Skattekostnad 14 0 0

årsresultat -94 324 -61 696

 

uTvidET RESulTaTREgnSkap

Andre inntekter og kostnader 0 0

årets totalresultat -94 324 -61 696

Tilordnet:   

Aksjonærene i morselskapet -94 231 -61 696

Minoritetsinteresser -93

-94 324 -61 696

Resultat pr. aksje for den del av årsresultatet som  er tilordnet selskapets aksjonærer 
(nOK pr. aksje)

Resultat pr. aksje 19 -4,47 -7,10

utvannet resultat pr. aksje 19 -4,47 -7,10
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KOnSOLiDERT 
bALAnSE

(Alle tall i tusen NOK) note 2011 2010

EiEndElER

anleggsmidler

Varige driftsmidler 7 153 405 101 960

immaterielle eiendeler 7 20 430 3 301

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg 20 7 102

Sum anleggsmidler 173 842 105 363

oMlØpSMidlER   

Varer 9 4 200 1 698

biologiske eiendeler 9 86 167 61 575

Kundefordringer 8 14 738 20 592

Andre fordringer 8 8 839 4 983

bankinnskudd 10 7 802 26 432

Sum omløpsmidler 121 746 115 280

Sum eiendeler 295 588 220 644

EgEnkapiTal  

Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer

Aksjekapital og overkurs 11 ,24 657 750 522 934

Annen egenkapital ikke resultatført 17 841 20 532

udekket tap -520 427 -425 775

155 164 117 691

Minoritetsinteresser 328 0

Sum egenkapital 155 492 117 691

gjEld

langsiktig gjeld   

Pensjonsforpliktelser 25 134 134

Andre avsetninger 27 1 028 0

Lån 13 68 036 31 987

Konvertible lån 13, 21 6 189 47 361

Sum langsiktig gjeld 75 387 79 482

kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 12 27 583 15 285

Offentlig gjeld 12 1 791 667

Lån 12, 13 22 186 3 473

Konvertible lån 12, 13, 21 4 500 0

Annen kortsiktig gjeld 12, 27 8 650 4 046

Sum kortsiktitg gjeld 64 709 23 472

Sum gjeld 140 096 102 953

Sum gjeld og egenkapital 295 588 220 644
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Oslo, den    19 / 04   2012
Styret i Codfarmers ASA

Thomas Falck 
Styremedlem

Frode Teigen
Styremedlem

Øivind Tidemandsen
Styremedlem

Harald Dahl
Administrerende direktør

benedicte H. Fossum  
nestleder 

Marianne E. johnsen 
Styrets leder
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EnDRingER i KOnSERnETS 
EgEnKAPiTAL

(Alle tall i tusen NOK)
Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Totalt Minoritets-          

interesser
Total egenkapital

Aksjekapital og 
overkurs *)

Annen egen-
kapital ikke 
resultatført

udekket tap

Egenkapital 1. januar 2010 472 510 16 922 -364 079 125 353 125 353

Ansattes aksjeopsjonsordninger 3 610 3 610 3 610

Emisjoner 53 431 53 431 53 431

Emisjonskostnader -3 007 -3 007 -3 007

Årsresultat -61 696 -61 696 -61 696

årets bevegelse i egenkapital 50 424 3 610 -61 696 117 691 -7 662

Egenkapital 1. januar 2011 522 934 20 532 -425 775 117 691 117 691

Ansattes aksjeopsjonsordninger og tegn-
ingsrettigheter (warrants)

376 376 376

Emisjoner** 136 980 136 980 136 980

Emisjonskostnader** -2 165 -2 165 -2 165

Andre egenkapitaltransaksjoner -3 067 -3 067 -3 067

Minoritetsinteresser -328 -328 328 0

Årsresultat -94 324 -94 324 -94 324

årets bevegelse i egenkapital 134 815 -2 691 -94 652 37 472 328 37 800

Egenkapital 31. desember 2011 657 750 17 841 -520 427 155 164 328 155 492

*)      Herav utgjør aksjekapitalen TNOK 42 284, og innbetalt overkursfond TNOK 615.466. Det er knyttet restriksjoner til utdeling til aksjonærene fra     
         overkursfondet (pr 31.12.10 var aksjekapitalen TnOK 14.955 og overkursfondet TnOK 507.979)    
  
**)    Av totalt netto emisjonsproveny  på MNOK 134,8 utgjør vederlagsaksjer ved kjøp av aksjer i Atlantic Cod Farms AS, konvertering av lån og  
          konvertering av konvertible obligasjoner MNOK 82 og kontantinnskudd MNOK 52,8.    
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KOnSOLiDERT KOnTAnTSTRØM

(Alle tall i tusen NOK) note 2011 2010

konTanTSTRØMMER FRa dRiFTEn

Driftsresultat -90 712 -47 994

betalte renter -6 915 -5 515

Kostnadsført opsjonskostnad 376 3 610

Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 165 -2 275

Nedskrivning av finansielle eiendeler 950 0

Av- og nedskrivninger 7 21 143 19 723

Endring varelager 10 957 2 203

Endring i kundefordringer 10 008 -2 712

Endring i leverandørgjeld -5 249 -1 836

Endringer i andre tidsavgrensninger 7 864 2 313 

netto kontantstrøm fra driften -51 413 -32 483

  

konTanTSTRØMMER FRa invESTERingSakTiviTETER   

utbetaling ved kjøp av driftsmidler 7 -746 -915

investeringstilskudd 0 1 108

innbetaling ved realisasjon av driftsmidler 525 31 678

Kjøp av datterselskap - netto tilføring av kontanter 29 3 094 0

Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler -850 0 

Mottatte renter 2 400 1 444

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 4 423 33 315

  

konTanTSTRØMMER FRa FinanSiEllE akTiviTETER

utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 29 -24 416 -31 543

Innbetaling av egenkapital (se også spesifikasjon av egenkapitalendring) 52 776 50 424

netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter 28 360 18 881

  

netto endring i kontanter -18 630 19 713

beholding av kontanter ved perioden begynnelse 26 432 6 718

kontanter ved perioden slutt 7 802 26 432

bundne kontanter  31. desember -1 279 -539

kontanter ved perioden slutt, justert for bundne midler 6 523 25 893

FRa balanSEn;

Kontanter 7 802 26 432

kontanter ved perioden slutt 7 802 26 432
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noTER Til konSERn 
REgnSkapET

1.  gEnEREll inFoRMaSjon
Codfarmers ASA (“Selskapet”) er et selskap registrert og hjemmehørende i 
norge. Selskapet har forretningsadresse;

8120 nygårdsjøen

Selskapet driver produksjon og salg av oppdrettstorsk. Selskapet har sin 
hovedbase i gildeskål kommune i nordland. Selskapet har for tiden tre 
av fire aktive lokaliteter i Gildeskål, en av to aktive lokaliteter i Selje, en 
av to aktive lokaliteter i Vanylven, en av tre aktive lokaliterer i Ørsta og to 
aktive lokaliterer i Hareid, samt en lokalitet i Meløy og en lokalitet i Rødøy 
kommune uten drift.

Konsernregnskapet for regnskapsåret  består av selskapet og dets dattersel-
skaper Cod Juveniles AS, NAP Marine AS,  Cod Processing AS og Atlantic Cod 
Farms AS. Sistenevnte selskap eier 100% av Atlantic Cod Juveniles AS, Fjord 
gadus AS og Festøy Eiendom AS som også inngår i konsolideringen.  Cod 
Juveniles AS og Atlantic Cod Farms AS har forretningsadresse i Bodø, NAP 
Marine AS i gildeskål og Cod Processing AS i Meløy kommune. Codfarmers 
ASA eier 100% av stemmeberettiget aksjekapital i Cod juveniles AS og Cod 
Processing AS, 99,6% av NAP Marine AS og 99,1% av Atlantic Cod Farms AS.

Konsernregnskapet ble endelig godkjent av styret den 19. april.

2. SaMMEndRag av dE vikTigSTE REgnSkapSpRinSippEnE
Dette konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til international 
Financial Reporting Standards (iFRS) slik de er vedtatt av Eu.

Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet 
med unntak av biologiske eiendeler (fisk under oppdrett) og finansielle 
eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi over resultat.

utarbeidelse av regnskaper i samsvar med iFRS krever bruk av estimater. 
Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen 
må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige 
vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og 
estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4.

nye regnskapsstandarder og fortolkninger - oppdatering pr 31.12.11: 

(a) nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet
• Det er ingen nye eller endrede iFRSer eller iFRiC-fortolkninger som 

er trådt i kraft for 2011-årsregnskapet som er vurdert å ha eller 
forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet. 

(b) nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet, men som ikke 
har påvirkning på regnskapet på nåværende tidspunkt. 

• Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede 
iFRSer eller iFRiC-fortolkninger.

• IAS 19 ”Employee Benefits” ble endret i juni 2011. Endringen medfører 
at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen 
korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere 
perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og 

forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som 
beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjons 
forpliktelse (eiendel). Konsernet har ennå ikke sluttført analysen av 
konsekvensene av endringene i iAS 19.

• IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering, måling og 
regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. 
IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter 
de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering 
og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle 
eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de 
som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. 
Klassifiseringsvurdering gjøres ved første gangs regnskapsføring. 
Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å 
håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de 
kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansi-
elle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i 
de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, 
er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i 
selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i 
resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en periodiserings-
feil i resultatmålingen.  Konsernet planlegger å anvende iFRS 9 når 
standarden trer i kraft og er godkjent av Eu. Standarden trer i kraft for 
regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 eller senere, men 
iASb har på høring et forslag til utsatt ikrafttredelse til regnskapspe-
rioder som begynner 1. januar 2015 eller senere.

• iFRS 10” Consolidated Financial Statements” er basert på dagens 
prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende 
kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsern-
regnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til 
vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er 
vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser 
som følge av iFRS 10. Konsernet planlegger å anvende standarden 
for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere.

• iFRS 12 ”Disclosures of interest in Other Entities” inneholder 
opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, 
felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for 
særskilte formål ”SPE” og andre ikke-balanseførte selskaper. 
Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av iFRS 12. 
Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapspe-
rioder som begynner 1. januar 2013 og senere.

• IFRS 13 ”Fair Value Measurement” definerer hva som menes med 
virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskri-
velse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer 
hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. 
Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig 
verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken 
allerede er påkrevd eller tillatt i andre iFRSer. Konsernet benytter 
virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forplik-
telser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av iFRS 13. 
Konsernet planlegger å (tidlig)anvende iFRS 13 for regnskapspe-
rioder som begynner 1. januar 2013 og senere.  

• For øvrig er det ingen andre iFRS’er eller iFRiC-fortolkninger som ikke er 
trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet.
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3. vikTigE REgnSkapSpRinSippER

3.1 konsolideringsprinsipper 
Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse 
på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av 
mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved  fastsettelse av om 
det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle  
stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. 
Datterselskaper blir konsolidert fra  det tidspunkt kontroll er overført til 
konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører.  

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datter-
selskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: 
eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter 
som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og 
direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare 
oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi 
på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. 
Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto 
eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffel-
seskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, 
resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet.

Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste 
mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, 
men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning 
av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper 
endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets 
regnskapsprinsipper.

3.2 Segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til 
selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som 
er ansvarlig for allokering av ressurser til vurdering av inntjening i driftsseg-
mentene, er definert som konsernledelsen. 

3.3 omregning av utenlandsk valuta
(a)  Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta. 

Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles  i den valuta 
som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten 
opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i 
norske kroner som er både den funksjonelle valutaen og presenta-
sjonsvalutaen til morselskapet.  

(b)  Transaksjoner og balanseverdier 
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle 
valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap 
som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning 
av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets 
slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Dersom valuta-
posisjonen anses som kontantstrømsikring er gevinster og tap 
regnskapsført som del av utvidet resultat.

(c)  konsernselskap 
Alle konsernselskap har funksjonell valuta i nOK.

3.4 varige driftsmidler
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for 
avskrivninger. Varige driftsmidler er driftsmidler anskaffet til direkte eller 
indirekte bruk i produksjon av oppdrettstorsk og som har en estimert 
brukstid som strekker seg over mer enn tre år. Anskaffelseskost inklu-
derer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. 

Ved beregning av avskrivninger er restverdien på driftmidlene satt til null. 
Det forventes at den tekniske utviklingen vil medføre stor grad av ukurans 
ved utløpet av antatt bruks-/levetid. Videre er det tatt hensyn til at anlegg og 
utstyr til bruk i sjøbasert oppdrett er utsatt for særlig stor slitasje og påkjen-
ninger. Dette medfører at selskapet benytter slike driftsmidler til de skrapes.

Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balan-
seføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler 
tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige 
reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden 
utgiftene pådras. Driftsmidlenes økonomiske levetid, samt restverdi, 
revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. når balanseført 
verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives 
verdien ned til gjenvinnbart beløp. Avskrivninger av anleggsmidler gjøres 
etter den lineære metoden for å allokere kostnader over estimert brukstid.

gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom 
salgspris og balanseført verdi.  

Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære 
metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi 
over forventet utnyttbar levetid, som er: 
 
Konsesjoner :       Avskrives ikke
Maskiner, båter og anlegg :       5 - 10 år
bygninger :      15-20 år

3.5 immaterielle eiendeler

konsesjoner
Oppdrettskonsesjoner som selskapet har ervervet, er ikke tidsbegrensede. 
Det foretas følgelig ikke avskrivning på disse eiendelene. Konsesjonsverdier 
er - ved hver regnskapsavslutning -  gjenstand for vurdering med tanke på 
virkelig verdi og eventuell nedskrivning.

goodwill
goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utg jør overført vederlag 
fratrukket andel av virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler 
og forpliktelser i den overtatte virksomheten. i tillegg kan goodwill 
oppstå ved oppkjøp når man velger å måle minoritetsinteresser på 
oppkjøpstidspunktet til virkelig verdi. 

For etterfølgende nedskrivingstesting tilordnes goodwill de kontantgenere-
rende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes 
å få fordeler av oppkjøpet hvor goodwill oppstod. Hver enhet eller gruppe 
av enheter hvor goodwill har blitt allokert representerer det laveste nivået i 
foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål. 
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3.6 verdifall på ikke-finansielle eiendeler
Driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid 
avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Dersom indikasjoner på 
verdifall inntreffer, testes driftsmidler for varig verdifall oftere. Varige 
driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for 
verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke 
kan forsvare balanseført verdi.

En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført 
verdi og g jenvinnbart beløp. gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
virkelig verdi  med fradrag av salgskostnader og bruksverdi.

Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået 
der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer. Ved hver rapporte-
ringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger 
på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).

3.7 Finansielle eiendeler
konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: 
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier:  
lån og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifiseringen 
avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle 
eiendeler ved anskaffelse, og gjør en ny vurdering av denne klassifise-
ringen på  hver rapporteringsdato.

lån og fordringer
Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte 
betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som 
omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balan-
sedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Lån og fordringer 
klassifiseres som ”kundefordringer” og “andre fordringer” i balansen.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Aksjer klassifisert som anleggsmidler er strategiske investeringer eller 
investeringer selskapet forventer positiv avkastning på over en periode 
som overstiger 12 måneder. Når verdipapirer klassifisert som tilg jen-
gelig for salg selges eller nedskrives, føres samlet verdiregulering over 
resultatet som gevinst eller tap.
    

3.8 varer
Med unntak av levende fisk, verdsettes varelager til laveste av kostpris/
tilvirkningskost og virkelig verdi. FiFu-prinsippet legges til grunn ved verd-
settelsen av fôrbeholdning og eventuelt lager av slaktet fisk.

gruppen følger de retningslinjer som fremgår i iAS 41 for vurdering av 
levende fisk og som er i samsvar med vår forståelse av IFRS (Interna-
tional Financial Reporting Standard). 

Hovedprinsippet er at fisken verdsettes til estimert virkelig verdi redusert 
for salgskostnader. i de tilfeller hvor det har skjedd liten biologisk transfor-
masjon eller der estimert virkelig verdi er klart upålitelig, aksepterer IAS 41 
etter § 24 og § 30 regnskapsføring til tilvirkningskostnad.

Codfarmers ASA har med bakgrunn i dette utviklet en modell for beregning 
av hypotetisk markedsverdi. Denne modellen tar hensyn til tidshorisont til 
slakting og biologisk risiko ved at en inntektsfører kalkulert fortjeneste i 
takt med tilveksten. En nedjusterer dermed markedsverdien på liten fisk 
sammenlignet med slakteklar fisk. 

Gruppen verdsetter stor/slakteklar fisk  til estimert virkelig verdi redusert for 
forventede salgskostnader. i salgskostnadene inkluderes kostnaden som 
påløper etter produksjon, dvs. brønnbåt, slakteri og transportkostnader. Det 
knytter seg usikkerhet omkring vurdering av disse kostnadselementene. 
Likeledes er inntekter estimert og det kan forekomme tilfeller der virkelige 
inntekter og kostnader avviker fra estimerte og at biomassen dermed må 
realiseres til annen verdi enn den bokførte. 

Produksjonskostnadene - utmålt pr kilo biomasse - er normalt fallende over 
tilvekstperioden. Kun unntaksvis vil det derfor forekomme at markedsprisen 
for torsk gir dekning for påløpte kostnader i en tidlig fase av produksjons-
tiden. En foretar likevel ikke nedskrivning av slike beholdninger så lenge 
estimert produksjonskost ved utslakting er lavere enn forventet salgspris.

Når verdsettelsen foretas til tilvirkningskost, baseres dette på prosjekt-
regnskap pr generasjon. Direkte kostnader som yngel, fôr og andre 
produksjonskostnader allokeres direkte til den enkelte generasjon. 
indirekte kostnader tilordnes generasjoner etter fordelingsnøkler. Finans 
og administrasjonskostnader blir ikke tilordnet bokført verdi på varelager.

Ved beregning av estimert virkelig verdi vil det alltid knytte seg usikkerhet 
omkring stående beholding. Kvalitetsfordeling på fisken er også vanskelig 
å vurdere. For å redusere usikkerheten er det foretatt sorteringer og 
justeringer i kontrollsystemet, samt at man i løpet av vekstfasen har tatt 
jevnlige snittveiinger. På linjen beholdingsendring tilvirkede varer i resul-
tatregnskapet føres beholdingsøkninger og beholdingsreduksjoner 
i forbindelse med salg og nedskrivninger.

3.9 kundefordringer
Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved 
senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk 
av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning 
for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet 
ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige 
økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå 
konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler 
ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. 
Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, 
som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv 
rente. Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader.

3.10 kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, 
andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre 
måneders opprinnelig løpetid. 

3.11 aksjekapital og overkurs
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte 
til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag av skatt, føres som 
reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. 

Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjon-
skostnader fratrukket skatt, til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets 
aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. Dersom 
egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt føres vederlaget, fratrukket 
direkte transaksjonskostnader og tilknyttede skattevirkninger som økning av 
egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer.
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3.12 avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger for miljømessige utbedringer, 
restrukturering og rettslige krav når: 

Det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av 
tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen 
vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser 
og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av 
pålitelighet.  Det avsettes ikke for fremtidige driftstap.

I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fast-
settes sannsynligheten for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved 
å vurdere gruppen under ett. Avsetning for gruppen regnskapsføres 
selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til gruppens enkeltele-
menter kan være lav.

Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri 
forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer 
nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i 
forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som rentekostnad.

3.13 lån
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med 
fradrag for transaksjonskostnader. i etterfølgende perioder regnskapsføres 
lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen 
mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og 
innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.

Renter kostnadføres løpende.

Lån klassifiseres som kortsiktig g jeld med mindre det foreligger en 
ubetinget rett til å utsette betaling av g jelden i mer enn 12 måneder 
fra balansedato.

Ved utstedelse av konvertible lån er virkelig verdi på gjeldsdelen beregnet 
ved å benytte markedsrenten for et tilsvarende ikke-konvertibelt lån. 
Beløpet klassifiseres som gjeld og regnskapsføres til amortisert kost 
inntil det utløper ved konvertering eller lånets forfallstidspunkt. Resten av 
vederlaget allokeres til konverteringsopsjonen og inkluderes i egenkapi-
talen, fratrukket skatteeffekten. 

Ved etterfølgende måling, måles gjeldsdelen av et konvertibelt lån til amor-
tisert kost ved å benytte effektiv rente. Egenkapitaldelen måles ikke på nytt 
etter førstegangsinnregning med unntak for konvertering eller innløsning.

3.14 utsatt skatt / skattefordel
Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skatte-
messige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, 
ved bruk av gjeldsmetoden. Dog, dersom utsatt skatt oppstår ved første 
gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er 
en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker 
regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført.  Utsatt 
skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt 
eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle 
benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte 
skatten gjøres opp.

utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig 
skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan 
fratrekkes i denne inntekten.

utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i 
datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet har 
kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, 
og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid.

3.15 pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre 
kompensasjonsordninger overfor ansatte
gruppen har ansatte som er omfattet av ordningen for Avtalefestet 
pensjon (AFP). Aktuarmessig beregnet forpliktelse iht denne ordningen 
balanseføres som gjeld, og årets endring i forpliktelse resultatføres.

Selskapene i konsernet har innført obligatorisk tjenestepensjon i samsvar 
med aktuelle lovkrav. Det er etablert innskuddsbasert pensjonssparing.

Ved aksjebaserte avlønningsplaner vil virkelig verdi av de tjenester 
som selskapet har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte 
opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløp som skal 
kostnadsføres over opptjeningsperioden blir beregnet basert på virkelig 
verdi av de tildelte opsjonene, fratrukket virkningen av eventuelle 
opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet (for eksempel 
mål for lønnsomhet eller salgsvekst). Opptjeningsbetingelser som ikke 
er reflektert i markedet påvirker forutsetningene gjennom hvor mange 
opsjoner som forventes å bli utøvd. På hver balansedag revurderer 
selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli utøvd. 
Selskapet regnskapsfører den eventuelle effekten av endringen av 
de originale estimatene i resultatregnskapet og med en tilsvarende 
justering mot egenkapitalen.

Mottatt vederlag ved opsjonsutøvelse fratrukket direkte henførbare 
transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og 
overkurs når opsjonene utøves. Det må svares arbeidsgiveravgift av 
skattepliktig fordel ved opsjoner på utøvelsestidspunktet.

3.16 inntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter 
fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter  og avslag. Konserninternt salg 
elimineres. inntekter resultatføres som følger:

(a)  Salg av fisk - en gros
 Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har 

levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og 
kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet.

(b)  Renteinntekter
 Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med 

effektiv rente metoden. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres 
fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. gjenvinnbart 
beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig 
effektive rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter 
basert på opprinnelig effektiv rentesats. 

3.17 leieavtaler
Kontrakter definert som finansiell leie presenteres i balansen som 
eiendel (anleggsmiddel) og g jeld. Verdsettelsen av leide anleggs-
midler følger samme regelsett som er beskrevet for driftsmidler 
generelt. gjelden fastsettes til nåverdi av fremtidige betalingsforplik-
telser på etableringstidspunktet. Ved beregning av nåverdi benyttes 
leieavtalens implisitte rente.
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Leieavtaler der en vesentlig del av risikoen og belønningen ved eierskapet 
beholdes av utleier klassifiseres som operasjonell leie. Betalinger som 
gjøres under operasjonell leie (netto etter rabatter) føres lineært over 
resultatet over leieperioden.

3.18 offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig 
sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og at konsernet vil oppfylle betingel-
sene knyttet til tilskuddet. Offentlige tilskudd knyttet til fremtidige kostnader 
balanseføres og resultatføres netto som inntekt i den perioden som gir 
best sammenstilling med kostnadene de er ment å kompensere.  
 
Offentlige tilskudd i forbindelse med kjøp av varige driftsmidler presenteres 
som utsatte offentlige tilskudd under langsiktig gjeld i balansen og krediteres 
resultatregnskapet lineært over forventet levetid på de relaterte eiendelene. 
i den grad en investering ikke er lønnsom med mindre det ytes offentlige 
tilskudd, bokføres tilskuddet som reduksjon av driftsmiddelets kostpris.

3.19 leverandørgjeld
Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er 
levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klas-
sifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere (eller i 
den ordinære driftssyklusen dersom lenger). Dersom dette ikke er tilfelle, 
klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved 
første gangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandør-
gjeld til amortisert kost.

4. vikTigE REgnSkapSESTiMaTER og  
    SkjØnnSMESSigE vuRdERingER
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert 
på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige 
hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter.

Konsernet utarbeider estimater og g jør antakelser/forutsetninger 
knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette 
vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige 
utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer 
en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på 
eiendeler og g jeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. 

verdien på biomassen
Ved verdsettelse av biomassen benyttes aktuell markedsverdi (slakte-
klar fisk) og hypotetisk markedsverdi (mindre fisk). Ved beregning av 
markedsverdier vil flere estimerte parameter fastsettes ved skjønn, 
somfor eksempel forventet markedspris, dødelighet, veksthastighet og 
kvalitet. Dersom markedspris blir 10% lavere enn forventet vil biomas-
severdi pr 31.12.11 reduseres med MNOK 10,0. 

levetid for driftsmidler:
Estimert levetid for driftsmidler er bestemmende for periodisering av 
kostnaden knyttet til anskaffelse. Forventet levetid for sjøbasert produk-
sjonsutstyr er fra 5 - 7 år. For båter estimeres levetiden normalt til 10 år. For 
bygningsmessige investeringer settes forventet levetid til mellom 15 og 25 år.

Fremtidige kontantstrømmer:
Vurdering av framtidige kontantstrømmer for de enkelte kontantstrøms-
genererende enhetene i konsernet, vil være beheftet med usikkerhet 
både med tanke på inntekter og kostnader. Slike prognoser er kritiske 
med tanke på fastsettelse av nedskrivningsbehov for driftsmidler.

5. FinanSiEll RiSikoSTYRing
Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: 
Markedsrisiko (inkludert valutarisiko), kredittrisiko, likviditetsrisiko og flyten-
derenterisiko. Ledelsen søker å minimere uheldige innvirkninger på gruppens 
resultater, men på grunn av det begrensede omfanget av finansiall risiko er 
det ikke utarbeidet noe formelt Risk Management program.

(a) Markedsrisiko

(aa)  Prisrisiko
 Konsernets finansielle posisjon og fremtidige utvikling kan påvirkes 

av prisen på oppdrettet torsk som oppnås i markedet. Torskeoppdrett 
er en ny industri og markedet for oppdrettstorsk er under utvikling 
noe som gjør det vanskelige å forutse størrelsen på markedet. Prisen 
på oppdrettet torsk vil være påvirket av tilbud av villfanget torsk og 
etablering av andre oppdrettere i norge og andre land. For å redusere 
prisrisikoen har Konsernet konsentrert seg om å utvikle produkter 
pakket i konsumentpakninger under merkevaret Strøm.

(ab) Valutarisiko
 gruppen driver salg til hele Europa. noen av gruppens transaksjoner 

og dermed fordringer er i hovedsakelig Euro og svenske kroner. 
gruppen er derfor utsatt for valutarisiko. Valutarisikoen knytter seg 
i det vesentligste mot fremtidige kommersielle transaksjoner og 
fordringer. gruppen har ikke inngått noen form for kontrakter for å 
redusere denne risikoen.

 Konsernets driftsinntekter for 2011 hadde blitt endret med MnOK 
5,0 ved en verdiendring av NOK med 5% i forhold til Euro og svenske 
kroner.

 gruppens omsetning fordelt på valuta vises i note 28.

(b)  kredittrisiko
 gruppen har ingen konsentrert kreditt risiko. gruppen har begren-

sede tap på krav de siste årene. Det alt vesentligste av salget 
gjøres på kreditt. Det er innført rutiner som sikrer at salg av fisk 
skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet, i tillegg er en 
vesentlig del av kundefordringene kredittforsikret ved Dnb Finans.

 Forfallsstruktur på gruppens gjeldsforpliktelser vises i note 13.

(c)  Flytende rente- og fastrenterisiko
 Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende 

rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm.

 Virkningen på konsernets resultat og egenkapital av en endring i rente-
nivået på en prosentpoeng er beregnet til TnOK 902
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(d)  likviditetsrisiko
 ”Selskapet har i løpet våren 2012 sikret MNOK 48,7 i ny kapital ved 

emisjon. Midlene skal benyttes til vekst og det er planlagt å sette ut 
ca 3 millioner yngel i sjøen for påvekst.

 Selskapet har valgt å utsette slakting av fisk i 4. kvartal 2011 og i 
1. kvartal 2012 for å oppnå best mulig pris i markedet. Selskapet 
ønsker å oppnå en større størrelse på fisken og å selge den utenom 
villfangstperioden (første halvdel av året). ingen andre aktører har 
slakteklar fisk i løpet av andre halvår, noe som forventes skal ha 
positiv innvirkning på prisene. 

 Med tilsvarende priser som i 2011 vil selskapets likviditetssituasjon 
forverres og i verste fall kan dette kreve ekstraordinære tiltak som 
forsering av slakteplan eller ytterligere salg av eiendeler for at 
selskapet skal kunne møte sine forpliktelser de neste 12 måneder. 
En plan basert på økt aktivitet vil kreve ytterligere egenkapital i 
løpet av de neste 12 måneder. Codfarmers jobber aktivt med en 
refinansiering av selskapet for å sikre selskapets drift med ett 
langsiktige perspektiv.

 Tabellen under viser forfallsstruktur på total gjeld i konsernet i TnOK 
(oversikten inkluderer beregnede renter):

6. SEgMEnTinFoRMaSjon
Konsernledelsen utgjør konsernets øverste beslutningstaker. Konsernets 
driftssegment baseres på den rapporteringen konsernledelsen styrer  etter 
når den tilordner ressurser og vurderer lønnsomhet.

Konsernledelsen har vurdert, på bakgrunn av intern rapportering til 
selskapets øverste beslutningstaker, at konsernet opererer i ett segment, 
«produksjon og salg av oppdrettstorsk».  inntekten kommer fra salg av 
oppdrettetorsk på det europeiske markedet. ingen operative segmenter 
har blitt aggregert for å danne dette operasjonelle segmentet det 
rapporteres på.

Konsernledelsen vurderer resultatet fra segmentet basert på inntekt og EbiT. 

Forfaller leverandørgjeld konvertibelt lån lån annen gjeld Totalt

innen ett år 27 583 5 701 27 244 10 440 70 968

Mellom 1 og 2 år 7 061 20 050 93 27 204

Mellom 2 og 5 år 45 201 279 45 480

Over 5 år 14 880 790 15 670

Totalt 27 583 12 762 107 374 11 602 159 322
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7.  vaRigE dRiFTSMidlER og iMMaTERiEllE EiEndElER
(Alle tall i tusen NOK)

konsesjoner goodwill andre immatr. 
eiendeler

Maskiner, båter 
og anlegg

bygninger og 
tomter

Totalt

utnyttbar levetid inntil 10 år 
Lineært

inntil 20 år 
Lineært

pr. 01.01.10

Anskaffelseskost 3 431 0 94 162 480 58 660 208 180

investeringstilskudd 0 0 0 -6 762 -5 003 208 180

Akkumulerte avskrivninger 0 0 0 -46 443 -5 720 -29 056

Akkumulerte nedskrivninger 0 0 0 -5 579 -229 -2 168

balanseført verdi 01.01.10 3 431 0 94 103 696 47 708 154 929

Regnskapsåret 2010

balanseført verdi 01.01.10 3 431 0 94 103 696 47 708 154 929

Tilgang -24 0 0 830 108 914

Avgang -200 0 0 -25 711 -3 840 -29 751

investeringstilskudd 0 0 0 -782 -326 -1 108

Avskrivninger 0 0 0 -16 737 -2 653 -19 390

nedskrivninger 0 0 0 -333 0 -333

balanseført verdi 31.12.10 3 207 0 94 60 963 40 997 105 261

pr. 01.01.11

Anskaffelseskost 3 207 0 94 137 599 54 928 195 828

investeringstilskudd 0 0 0 -7 544 -5 329 -12 873

Akkumulerte avskrivninger 0 0 0 -63 180 -8 373 -71 553

Akkumulerte nedskrivninger 0 0 0 -5 912 -229 -6 141

balanseført verdi 01.01.11 3 207 0 94 60 963 40 997 105 261

Regnskapsåret 2011

balanseført verdi 01.01.11 3 207 0 94 60 963 40 997 105 261

Tilgang 0 18 083 0 475 271 18 829

Avgang 0 0 0 -690 0 -690

Tilgang ved virksomhetssam-
menslutning

0 0 0 55 762 15 816 71 578

Avskrivninger 0 0 0 -17 449 -2 740 -20 189

nedskrivninger -929 0 -25 0 0 -954

balanseført verdi 31.12.11 2 278 18 083 69 99 061 54 344 173 835

pr 31.12.11

Anskaffelseskost 3 207 18 083 94 193 146 71 015 285 545

investeringstilskudd 0 0 0 -7 544 -5 329 -12 873

Akkumulerte avskrivninger 0 0 0 -80 629 -11 113 -91 742

Akkumulerte nedskrivninger -929 0 -25 -5 912 -229 -7 095

balanseført verdi 31.12.11 2 278 18 083 69 99 061 54 344 173 835



22

Årsrapport 2011Konsern Noter

Leiekostnader beløper seg til TnOK 694 (TnOK 825 i 2010) og TnOK 707  (TnOK 759 i 2010) i forbindelse med leie av henholdsvis lokaler og driftsmateriell. 

Dersom konsernet ikke lykkes med å gjennomføre en refinansiering i løpet av de neste 12 mnd er det risiko for at konsernet må realisere eiendeler til lavere 
verdi enn de bokførte verdier.  

Det er en viss usikkerhet rundt verdsettelse av selskapets yngelanlegg i Atlantic Cod Juveniles AS (bokført verdi er lik MNOK 8,4). Driften ble midlertidig stanset 
i februar 2012 og ansatte sagt opp. nøkkelpersonen i selskapet er fortsatt ansatt i konsernet og arbeider på klekkeriet i Cod juveniles. Anlegget kan med kort 
varsel startes opp dersom konsernet opplever økende etterspørsel etter yngel. Konsernet har valgt å ikke skrive ned verdien på selskapets eiendeler. 

Samtlige eiendeler er lokalisert på selskapets produksjonsfasiliteter i Norge. Maskiner, båter og anlegg utgjør følgende summer der Gruppen er 
leietager under finansiell leasing:   

2011 2010

Anskaffelseskost - balanseført under finansiell leasing 60 211 9 865

Akkumulerte avskrivninger -29 483 -5 231

balanseført verdi 30 728 4 634
    

Balanseførte verdier på anleggsmidler som er stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld er MNOK 153,4 (MNOK 101,9 i 2010)    
Konsernet har ikke balanseførte leieavtaler på fast eiendom og driftsmidler med totale leievederlag pr år på TnOK 825.     

Konsernets immatrielle eiendeler inkluderer konsesjoner for oppdrett av torsk. Disse er bokført til anskaffelseskost. i løpet av 2011 ble konsesjoner på 
3 lokaliteter i nord-regionen inndratt av myndighetene. Disse var bokført til TnOK 929 og konsesjoner har blitt nedskrevet med tilsvarende beløp. Øvrige 
lokaliterer er i bruk eller inkludert i produksjonsplan de neste 2 år slik at konsernet ikke anser det som noen risiko for at flere lokaliteter skal bli inndratt. 
Det er foretatt en vurdering basert på fremtidige utsett av fisk på selskapets konsesjoner samt oppnådde salgsinntekter ved salg av konsesjoner i 2011. 
Konsernet har vurdert fremtidig inntjening på gjenværende konsesjonene som positive og har valgt å ikke skrive ned verdien på disse.   

bokført goodwill er pr 31.12.2011 er vurdert ut fra en kontantstrømanalyse av Atlantic Cod Farms med døtre. Fremtidige kontantstrømmer de neste 4 
år er estimert, og diskonteringsrente på 15% er benyttet. Det er lagt til grunn 2% vekst fra 2013 hvor driften er forutsatt normalisert. Ut fra ledelsens 
vurdering anses det ikke nødvendig å skrive ned bokført verdi av goodwill    
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8.  kundEFoRdRingER og andRE FoRdRingER
(alle tall i tusen NOK)       

2011 2010 

Kundefordringer 15 438 20 843

nedskrivning for sannsynlige tap på kundefordringer -700 -251

kundefordringer netto 14 738 20 592

2011 2010 

nedskrivning av kundefordringer 01.01 251 815

Tilbakeførte avsetninger -51 -564

Økning ved virksomhetssammenslutning 500 0

nedskrivning av kundefordringer 31.12 700 251

2011 2010 

Forskuddsbetalinger og periodiseringer 2 043 665

Merverdiavgift til gode 6 796 4 318

Totale andre fordringer 8 839 4 983

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er som følger

2011 2010 

Kundefordringer 14 738 20 592

Mva, forskuddsbetalinger og periodiseringer 8 839 4 983

23 577 25 575

Forfallsoversikt kundefordringer: 2011 2010 

ikke forfalt  4 339  14 722 

Forfalt med inntil 60 dager  7 814  5 978 

Forfalt med 61-180 dager  3 285  143 

 15 438  20 843 

kundefordringer pr valuta: 2011 2010 

Euro  3 774  9 528 

britiske pund  -    51 

Svenske kroner  -    7 080 

Am. dollar  -    76 

norske kroner  11 664  4 108 

 15 438  20 843 

 
Konsernet har ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter utgangen av regnskapsåret. En har i 2011 resultatført tap på kundefordringer 
med TnOK 694 (TnOK 187 i 2010).
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9. vaRER og biologiSkE EiEndElER     
(alle tall i tusen NOK)      
 

2011 2010 

Biomasse i sjø/land 86 167 61 575

Lager av fôr 4 200 1 698

90 367 63 273

biomasse i sjø

biOMASSEDATA PR 31.12.10 SETTEFiSK < 1Kg RunDVEKT - 
TiL KOST

1-2 Kg RunDVEKT - 
nEDSKREVET

2-3Kg RunDVEKT - 
nEDSKREVET

TOTALT

biomasse (t) 0  418  -    3 003  3 421 

Tilvirkningskost (1.000) 0  15 603  -    143 943  159 546 

Antatt markedsverdi (1.000) 0  15 603  -    45 972  61 575 

nedskrevet (1.000) 0  -    -    97 971  97 971 

bokført verdi 0  15 603  -    45 972  61 575 

biomasse i sjø

biOMASSEDATA PR 31.12.11 SETTEFiSK < 1Kg RunDVEKT - 
TiL KOST

1-2 Kg RunDVEKT - 
nEDSKREVET

2-3Kg RunDVEKT - 
nEDSKREVET

TOTALT

biomasse (t) 22 839 1 282 2 410 4 553

Tilvirkningskost (1.000) 3 008 34 846 21 597 48 716 108 166

Antatt markedsverdi (1.000) 3 008 34 846 21 597 26 716 86 167

nedskrevet (1.000) 0 0 0 22 000 22 000

bokført verdi 3 008  34 846 21 597 26 716 86 167

Nedskrivningen som er foretatt med virkning for regnskapsåret 2011, er kostnadsført under ”Beholdningsendring tilvirkede varer”. Årets nedskrivning 
er TNOK 25.500 (2010 var total nedskrivning TNOK 9.652, inklusive kostnad vedrørende rømming på TNOK 4.752). Av årets nedskrivning relaterer 
TnOK 22.000 seg til ståenden biomasse mens TnOK 3.500 relaterer seg til biomasse solgt i 2011. All biomasse som var nedskrevet pr 31.12.10 
er solgt i løpet av 2011.

For prinsipper omkring verdsettelsen av biomassen samt estimat usikkerhet, se note 3.8.      

Varelager og beholding av levende fisk er pantsatt for TNOK 79.879 .     
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10. konTanTER og konTanTEkvivalEnTER     
(alle tall i tusen NOK)

2011 2010 

Kontanter og bankinnskudd 7 802 26 432

7 802 26 432

i kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende:

2011 2010 

Kontanter og bankinnskudd 7 802 26 432

Følgende er bankinnskudd som er bundet;

Deponert sikkerhet for skattetrekk og andre bundne bankinnskudd -1 279 -539

Tilgjengelige kontanter og bankinnskudd. 6 523 25 893

11. akSjEkapiTal og ovERkuRS      
(alle tall i tusen NOK)      
 
Alle selskapets aksjer har pålydende NOK 1,0 og lik stemmerett i generalforsamling. Oversikt over innbetalt aksjekapital og overkurs:  
 

antall aksjer aksjekapital overkurs Totalt

per 01.01.11 149 549 775 14 955 507 978 522 933

*Aksjespleis 10:1 14 954 978

    18.04.11 451 283 451 3 069 3 520

    28.09.11 16 604 244 16 604 56 448 73 052

    04.11.11 9 904 887 9 905 45 464 55 369

    14.11.11 368 795 369 2 507 2 876

per 31.12.11 42 284 186 42 284 615 466 657 750

      
* 9. mars 2011 ble det gjennomført aksjespleis 10:1 ved at pålydende ble endret fra NOK 0,1 pr aksje til NOK 1 pr aksje.

Det foreligger fullmakt for styret pr. 31.12.11 til å til å forhøye aksjekapitalen med inntil TnOK 723.

12. koRTSikTig gjEld      
(alle tall i tusen nOK)   

2011 2010 

Forfalt leverandørgjeld 13 255 2 398

ikke forfalt leverandørgjeld 14 328 12 887

Offentlige avgifter 1 791 667

Påløpt lønn og feriepenger 4 349 1 755

Påløpte renter 384 281

Andre påløpte kostnader 3 917 2 010

1. års avdrag på nedbetalingslån og konvertible lån 26 686 3 473

64 709 23 472
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13. lån      
(alle tall i tusen NOK)     

2011 2010 

langsiktig gjeld

gjeld til kredittinstitusjoner 46 691 28 265

Finansiell leasing gjeld 21 345 3 722

Konvertible lån    6 189 47 361

   74 225 79 348

kortsiktig gjeld

Kassekreditt 14 200 0

Konvertible lån 4 500

gjeld til kredittinstitusjoner 943 2 383

Finansiell leasing gjeld 7 043 1 090

26 686 3 473

Totale lån    100 911 82 821

Lån inkluderer sikrede forpliktelser (banklån og andre sikrede lån) på totalt TnOK 76.022 (TnOK 35.460 i 2010). 
banklån er sikret i konsernets driftsmidler (note 7).
Kassekreditt er trukket til limit på TnOK 14 200.
Virkelig verdi av Konvertible lån er TnOK 10 425.
Konsernet er ikke i brudd med covenants pr 31.12.11

Forfall for langsiktige lån er som følger (inkl. leasing og konvertible lån):

2011 2010 

Mellom 1 og 2 år 22 534 29 787

Mellom 2 og 5 år 38 603 39 963

over 5 år 13 088 9 598

74 225 79 348

For lån i forbindelse med finansiell leasing er forfallene som følger:

2011 2010 

Mellom 1 og 2 år 6 859 1 150

Mellom 2 og 5 år 13 629 2 549

over 5 år 857 23

21 345 3 722

Forfall for konvertible lån er som følger:

2011 2010 

Mellom 1 og 2 år 6 189 23 681

Mellom 2 og 5 år 0 23 681

over 5 år 0 0

6 189 47 361

Leasingkontrakter som regnskapsmessig er behandlet som operasjonell leasing har følgende forfallsstruktur:

2011 2 010

innen ett år 211 350

Mellom 1 og 2 år 144 170

Mellom 2 og 5 år 105 170

Tre kontrakter; en varebil og to personbiler er behandlet som operasjonell leasing.

konvertibelt lån: 
    
Se nærmere i note 21 om vilkårene som gjelder for det konvertible lånet.     
     
Virkelig verdi er tilnærmet lik bokført verdi for både banklån og balanseførte leasingkontrakter.     
     
Samtlige av selskapets gjeldsforpliktelser er i norske kroner. 
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14. bETalbaR SkaTT og uTSaTT SkaTT / -SkaTTEFoRdEl     
(alle tall i tusen NOK)     
 
utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen   
og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:

utsatt skattefordel 2011 2010

– utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 måneder 272 559 159 314

– utsatt skattefordel som reverserer innen 12 måneder 0 0

272 559 159 314

utsatt skatt 2011 2010

– utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 måneder 24 186 17 051

– utsatt skatt som reverserer innen 12 måneder 2 715 1 133

26 900 18 184

Endring i balanseført utsatt skatt: 2011 2010 

balanseført verdi 01.01 0 0

Resultatført 0 0

balanseført 31.12 0 0

Endring i grunnlag for utsatt skattefordel og utsatt skatt (uten nettoføring innen samme skatteregime): 

driftsmidler varelager underskudd til 
fremføring

andre 
forskjeller

Totalt

pr 01.01.10 15 904 62 187 -499 778 -3 904 -425 591

Endring i perioden -10 510 -612 -65 465 170 -76 417

pr 31.12.10 5 394 61 575 -565 243 -3 734 -502 008

Endring i perioden 7 534 21 570 -406 245 1 796 -375 345

pr 31.12.11 12 928 83 145 -971 488 -1 938 -877 353

Selskapet har besluttet å ikke balanseføre netto utsatt skattefordel. Dette er begrunnet med at det knytter seg usikkerhet til når selskapet vil oppnå 
skattemessig overskudd og da i hvilken grad selskapet kan nyttegjøre seg av den utsatt skattefordel, og i tillegg setter IFRS-standarden relativt 
strenge krav til balanseføring av utsatt skattefordel. Av denne grunn er heller ingen av endringene i de utsatte skatteposisjonene resultatført. 
 
Codfarmers ASA har foreløpig ikke hatt skattepliktig overskudd, og følgelig er det heller ikke resultatført noen skattekostnad. Gjeldende skattesats er 28%.
Det er ingen tidsbegrensning på skattemessig fremførbart underskudd i norge.  
     
Konsernets skattepliktige resultat for 2011 er beregnet i oppstillingen nedenfor:    

2011 2010

årsresultat -94 231 -61 696

Permanente forskjeller 12 850 -3 368

Økning av skattemessig tap ved virksomhetssammenslutning -80 567 0

Midlertidige forskjeller 39 023 -1 267

årets skattemessige resultat -122 925 -66 331

Skattekostnad av årets resultat justert for permanente forskjeller -22 787 -18 218

Herav ikke resultatført 22 787 18 218

Skattekostnad 0 0
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15. andRE dRiFTSkoSTnadER 
(alle tall i tusen NOK)

2011 2010 

Leiekostnader 1 401 1 735

Driftskostnader bygninger 1 178 1 026

Reklame, markedsføring og salgsprovisjoner 549 1 060

Administrasjon og iT 3 421 4 351

Reparasjoner og vedlikehold 4 944 3 502

Tap på fordringer/utlån 694 187

Diverse kjøpte tjenester og bistand 8 595 4 890

Forsikringer 1 179 3 155

Andre driftskostnader 6 214 1 337

28 175 21 243

16. REviSjonShonoRaR     

Honorar for lovpålagt revisjon for 2011 er kostnadsført med TnOK 334 (TnOK 521 i 2010) eksklusive mva. Annen godtgjørelse til revisor utgjør for regn-
skapsåret TNOK 266, herav TNOK 71 for attestasjonstjenester og TNOK 195  for andre tjenester (For 2010 utgjorde honorar for andre tjenester TNOK 120)  

17. lØnnSkoSTnadER
(alle tall i tusen nOK)
     

lønnskostnader mm. 2011 2010

Lønninger 20 927 24 045

Folketrygdavgift 1 856 1 916

Pensjonskostnad 422 429

Andre personalkostnader 576 1 629

Lønnsrefusjoner/periodiseringer -78 -3 294

lønnskostnader 23 703 24 725

Konsernet har i 2011 sysselsatt 45 årsverk (50 i 2010) 

Ytelser til ledende personer i 2011:

harald 
dahl

nicolaj 
Weiergang

henrik 
andersen

Tore 
laugsand

Thor Magne 
jonassen

Totalt 2011

(adm. direktør) (finans direktør) (markeds 
direktør)

(produksjons-
direktør)

(leder Cod  
juveniles AS)

Lønn  1 753  866  539  634  789  4 581 

bonus  525  100  -    -    -    625 

Tilskudd avtalefestet pensjon  46  19  11  13  16  104 

Annen godtgjørelse  178  15  3  6  8  210 

 2 502  1 000  553  653  813  5 520 

Ansettelsestidsrom 1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Mai

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember
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Ytelser til ledende personer i 2010:

harald  
dahl

nicolaj 
Weiergang

henrik 
andersen

Tore 
laugsand

Thor Magne 
jonassen

Totalt 2010

(adm. direktør) (finans direktør) (markeds 
direktør)

(produksjons 
direktør)

(leder Cod 
juveniles AS)

Lønn  1 529  835  861  634  769  4 628 

bonus  -    142  -    -    -    142 

Tilskudd avtalefestet pensjon  31  20  17  13  15  95 

Annen godtgjørelse  35  10  6  6  6  63 

 1 595  1 007  884  653  790  4 928 

Ansettelsestidsrom 30. April -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

Refererte ytelser inkluderer ikke arbeidsgiveravgift

bonus, opsjoner, warrants og etterlønnsavtaler:     

Ledergruppen har avtale om bonus knyttet til måloppnåelse. For administrerende direktør, finansdirektør, produksjonsdirektør og markedsdirektør gjelder en 
begrensing av årlig bonus på hhv. 50%, 16,7%, 15% og 15% av ordinær årslønn. For 2011 ble det utbetalt kr 525.000 i bonus til administrerende direktør og 
kr 100.000 til finansdirektør. 
     
Administrerende direktør er tildelt opsjon til tegning av 45.000 aksjer i selskapet til kurs kr 40. Finansdirektør, produksjonsdirektør og leder Cod Juveniles AS 
har hver 15.000 opsjoner til kurs 40. Alle opsjonene utløper 28.02.13.      
 
utøvelse av opsjoner er knyttet til ansettelse i selskapet. ingen av opsjonene er innløst pr 31.12.11.     

På generalforsamling 25 juni 2010 ble det besluttet å utstede ikke-overførbare tegningsretter til selskapets CEO, Harald Dahl og CFO, Nicolaj 
Weiergang (se note 23).      

i note 23 framgår det ytterligere informasjon om opsjoner og warrants til ledende ansatte.     

Hvis selskapet terminerer kontrakten med administrerende direktør, er han berettiget en etterlønn på inntil 12 måneder. Andre ledende ansatte har 
iht. til ansettelseskontrakter ikke krav på lønn utover oppsigelsestiden.     
  

Ytelser betalt  til medlemmer av styret i 2011:      
 

Sittende styre i 2011

Marianne johnsen benedicte Fossum kristian nergaard Thomas Falck

(styrets leder) (nest leder) (styremedl) (styremedl)

Styrehonorar  325  175  175  175 

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. 

i 2010 ble det betalt følgede honorarer til styremedlemmer:     
 

                                       Sittende styre i 2010 Styremedlemmer trådt ut av styret i 2010

Marianne 
johnsen

benedicte 
Fossum

kristian 
nergaard

Thomas 
Falck

harald 
dahl

Sturle 
Skeidsvoll

knut 
Øversjøen

(styrets leder) (nest leder) (styremedl) (styremedl) (tidl styre leder)

Styrehonorar 175  175  0  0 300 175 87

Ledende ansatte og styremedlemmers aksjeeie i selskapet framgår i note 24.
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18. FinanSinnTEkTER og -koSTnadER     
(alle tall i tusen NOK)

2011 2010 

FinanSinnTEkTER

- Resultatført gevinst ved innløsing av konvertibelt lån 7 458 0

- bankrenter 1 597 1 284

- Valutagevinst 803 160

Finansinntekter 9 858 1 444

FinanSkoSTnadER

- Renter på banklån 3 443 4 488

- Renter på finansiell leasing 662 288

- Andre finanskostnader 181 358

- Rentekostnad konvertibelt lån 6 564 9 631

- nedskrivning aksjer 950 112

- Valutatap 1 670 269

Finanskostnader 13 470 15 146

netto finans -3 612 -13 702

19. RESulTaT pR. akSjE

basis    
Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte 
ordinære aksjer gjennom året.

2011 2010 

Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer (i TnOK) -94 324 -61 696

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer ('000) 21 119 8 721

Resultat pr. aksje (nOK pr. aksje) -4,47 -7,07

Resultat pr. aksje utvannet (nOK pr. aksje) -4,47 -7,07

 

utvannet    

Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp, regulert for effekten av konver-
tering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. 
      
Disse to kategorier av potensielle aksjer kan medføre utvanning:     
Konvertible lån antas konvertert til ordinære aksjer og årsresultatet justeres med rentekostnaden fratrukket skatteeffekten. For aksjeopsjonene blir det 
gjort en beregning for å finne antall aksjer som kunne vært tegnet til markedspris (beregnet til gjennomsnittlig aksjekurs på selskapets aksjer gjennom 
året) basert på pengeverdien til tegningsrettigheten på de utestående aksjeopsjonene. Antall aksjer beregnet som forklart over sammenlignes med antall 
aksjer som ville vært utstedt dersom alle aksjeopsjoner ble utøvd. Forskjellen tillegges nevneren i brøken som utstedte aksjer uten vederlag.  
     
Ettersom selskapet har underskudd, blir det ingen forskjell mellom resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje.    
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20. FinanSiEllE EiEndElER TilgjEngEligE FoR Salg (akSjER)    

Gruppen har er mindre aksjeposter i Gildesskål Seafood AS, Nygårdssjøen Vannverk AS og Vanylven Utvikling AS - til sammen bokørt til TNOK 7. Investe-
ringene anses uvesentlige. Aksjeposten i gildesskål Seafood AS er i 2011 nedskrevet med TnOK 100.
 
Pr 31.12.10 hadde konsernet aksjeposter i Gildesskål Seafood AS og Nygårdssjøen Vannverk AS - til sammen pålydende TNOK 102, som også var 
kostpris/bokført verdi. 

21. konvERTibElT lån

Ved refinansiering av lån tatt opp i 2007, tok Gruppen den 27. juli 2009 opp et nytt konvertibelt lån på MNOK 50 Lånet skal nedbetales med MNOK 25 
den 30. november 2012 og 30. november 2013.     

Til 30. november 2009 er lånet ikke rentebærende. I perioden 30.11.09 til 30.11.11 er kupongrenten 15%, og deretter 10%. Rente skal betales halvårlig 
etterskuddsvis, første gang den 30.05.10. Codfarmers kan velge å utsette betaling av renter til til 30.11.13, mot at renten økes til 15% de siste to årene 
av løpetiden. De første fire renteterminer ble betalt ved å utstede ytterligere obligasjoner og dermed utsette rentebetalingene til 30.11.13.

30. mars 2011 og 29. april 2011 kjøpte Codfarmers tilbake obligasjoner med nominellt beløp nOK 6.356.920 og 22.538.179 for henholdsvis nOK 3.305.598 
(52% av nominell verdi) og nOK 13.522.907 (60% av nominell verdi). bokført gevinst ble nOK 1.903.921 og nOK 5.568.736.

29. september 2011 ble obligasjoner for nOK 19.879.826 og påløpte renter nOK 969.142 konvertert til 1.825.368 aksjer i Codfarmers ASA. Obligasjoner 
ble konvertert til aksjekurs NOK 11,3333 og påløpte renter til aksjekurs NOK 13,6. Bokført tap ført mot egenkapital ble NOK 2.924.833. 

Lånet kan konverteres til ordinære aksjer i Codfarmers ASA til markedskurs. 

Virkelig verdi av forpliktelsen er beregnet ved å benytte markedsrente for et tilsvarende ikke konvertibelt lån. Residualvverdien, som representerer verdi 
av konverteringsretten, er inkludert i egenkapitalen.     
      
   
lånet er innregnet i balansen slik som framgår nedenfor:     

(alle tall i tusen NOK) 2011 2010

Pålydende av utstedte obligasjoner: 50 000 50 000

Beregnet korrigering til virkelig verdi av obligasjon ved refinansiering -12 560 -12 560

Egenkapitalandel ved første gangs balanseføring: -2 219 -2 219

beregnet verdi av forpliktelse ved førstegangs balanseføring (i) 35 221 35 221

Transaksjonskostnader 1 752 1 752

Egenkapitalandel transaksjonskostnader -583 -583

balanseført verdi av transaksjonskostnader ved etablering lån (ii) 1 169 1 169

netto bokført verdi av forpliktelse ved etablering (i - ii) 34 052 34 052

Endring derivatforpliktelse 1 364 1 364

Tilbakekjøp/konvertering -43 406

Periodiserte renter og kostnader pr 31.12 18 679 11 945

bokført verdi pr 31.12 10 689 47 361
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22. næRSTåEndE paRTER 
(alle tall i tusen NOK)      
     
Følgende transaksjoner er gjennomført med nærstående parter;     

                                 Transaksjon i TnOK

Type transaksjon nærstående part 2011 2010

godtgjørelse for arbeid (i tillegg til styrehonorar)* Harald Dahl ( tidligere styreleder) 0 400

* godtgjørelsen er gitt i henhold til avtale godkjent av styret 18. juni 2009. Avtalen er av midlertidig karakter og ble avviklet da Harald Dahl 
   30. April 2010 tiltrette som administrerende direktør.

23. akSjEopSjonER og TEgningSRETTighETER (WaRRanTS)
      
i løpet av 2009 ble følgende aksjeopsjoner tildelt ansatte;

Tildelings- dato antall opsjoner opptjeningsperiode utløpsdato aksjepris (nok) "Strike"navn

Harald Dahl 31.08.09 45 000 09.07.10 - 09.07.12 28.02.13  2,89  40,00 

Tore Laugsand 31.08.09 15 000 09.07.10 - 09.07.12 28.02.13  2,89  40,00 

Thor Magne jonassen 31.08.09 15 000 09.07.10 - 09.07.12 28.02.13  2,89  40,00 

nicolaj Weiergang 31.08.09 15 000 01.01.10 - 31.12.12 28.02.13  2,89  40,00 

     
Det er i 2011 kostnadsført TnOK 376 (TnOK 370 i 2010) i forbindelse med opptjeningen av disse opsjonene. Kostnadsberegningen er g jort på 
tildelingstidspinktet og baseres på Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. Det ble lagt til grunn en risikofri rente på 2,93%, volatilitet på 50,25%, 
opptjeningstid på i g jennomsnitt 2,5 år , forventet utbytte på null og verdi av aksjene på tildelingstidspunktet på NOK 2,89.      

Det er ikke innløst opsjoner i 2011     

I forbindelse med refinansieringen sommeren 2010 ble frittstående tegningsretter tildelt selskapets CEO og CFO. Disse kan benyttes til enhver tid 
innen og inkludert 25 juni 2013. Aksjer som tegnes basert på tegningsrettene skal ha en tegningspris lik NOK 0,50, som øker med 1% pr måned 
fra dato for generalforsamling til tegningrettene utøves (slik at maksimal økning blir 36%). Det er en forutsetning for utøvelse av tegningrettene 
at tegner er ansatt i selskapet. CEO og CFO har blitt tilbudt og tildelt to tegnsretter for hver tegnet aksje i den rettede emisjon som beløp seg 
til 12.000.000 tegningsretter fro CEO og 400.000 tegningretter for CFO. 28. februar 2011 ble det på generalforsamling vedtatt å  foretatt spleis 
av aksjene 10:1. Tegningspris ble dermed korrigert til nOK 5 og antall tegningsretter korrigert til henholdsvis 1.200.000 og 40.000 for CEO og 
CFO. Det ble i 2010 kostnadsført TnOK 3.101 relatert til tegningsrettigheter. Kostnadsberegningen er g jort på tildelingstidspunktet og baseres på 
Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. Det ble lagt til grunn en risikofri rente på 2,30%, volatilitet på 65,00%, forventet utbytte på null og verdi av 
aksjene på tildelingstidspunktet på NOK 0,65. Det er i 2011 ikke innløst regningsretter.
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24. akSjonæRER
 
Aksjekapitalen består av én aksjeklasse. Det var pr 31.12.11 utstedt 42.284.186 aksjer hver pålydende kr 1.
Selskapet er notert på Oslo børs.

OVERSiKT OVER DE STØRSTE AKSjOnæREnE PR 31.12.11:

ordinære aksjer beholdning Eierandel Stemmeandel 

FRODE TEigEn  11 384 699 26,9 % 26,9 %

DOLPHin MAnAgEMEnT AS  7 136 834 16,9 % 16,9 %

KOnTRARi AS  2 521 886 6,0 % 6,0 %

ODin nORgE  1 964 552 4,6 % 4,6 %

jØKuL AS  1 486 028 3,5 % 3,5 %

STATOiL PEnSjOn  971 603 2,3 % 2,3 %

HAVLAnDET MARin YngEL AS  870 000 2,1 % 2,1 %

AS bAnAn  837 409 2,0 % 2,0 %

inC inVEST AS  820 077 1,9 % 1,9 %

SKAgEn VEKST  697 000 1,6 % 1,6 %

bjÅSTADbAKKEn AS  613 617 1,5 % 1,5 %

HARALD DAHL  612 939 1,4 % 1,4 %

DuKAT AS  574 463 1,4 % 1,4 %

MØRE Og ROMSDAL SÅKORnFOnD AS  524 751 1,2 % 1,2 %

NIKI A/S  513 066 1,2 % 1,2 %

inSTiTuSjOnEn FRiTT ORD  362 816 0,9 % 0,9 %

jASiMO AS  351 546 0,8 % 0,8 %

bORgEnHAug gRuPPEn AS  341 563 0,8 % 0,8 %

STATOiL FORSiKRing A.S  332 919 0,8 % 0,8 %

HALFDAn HOLME AS  326 807 0,8 % 0,8 %

Sum  33 244 575 78,6 % 78,6 %

AnDRE  9 039 611 21,4 % 21,4 %

Sum  42 284 186 100 % 100 %

OVERSiKT OVER DE STØRSTE AKSjOnæREnE PR 31.12.10:

ordinære aksjer beholdning Eierandel Stemmeandel 

PROTECTOR FORSiKRing ASA  20 000 000 13,4 % 13,4 %

FRODE TEigEn  19 000 000 12,7 % 12,7 %

ODin nORgE  13 939 636 9,3 % 9,3 %

HAVLAnDET MARin YngEL AS  8 700 000 5,8 % 5,8 %

HARALD DAHL  6 989 273 4,7 % 4,7 %

SKAgEn VEKST  6 970 000 4,7 % 4,7 %

STATOiL PEnSjOn  5 655 425 3,8 % 3,8 %

bAnAn AS  5 450 605 3,6 % 3,6 %

EPSiLOn AS  3 000 000 2,0 % 2,0 %

HALFDAn HOLME AS  2 537 193 1,7 % 1,7 %

KRAg inVEST AS  2 402 000 1,6 % 1,6 %

RObERT LOuiS buRCH  2 151 684 1,4 % 1,4 %

jPMORgAn bAnK LuXEMbOuRg  2 132 300 1,4 % 1,4 %

MP PEnSjOn PK  2 121 253 1,4 % 1,4 %

VPF nORDEA KAPiTAL  2 085 816 1,4 % 1,4 %

MORTEn WERRingS REDERi AS  1 981 382 1,3 % 1,3 %

ORKLA ASA  1 733 200 1,2 % 1,2 %

VPF nORDEA AVKASTning  1 683 300 1,1 % 1,1 %

Dnb nOR bAnK ASA  1 638 751 1,1 % 1,1 %

STATOiL FORSiKRing A.S  1 542 823 1,0 % 1,0 %

AnDRE  37 835 134 25,3 % 25,3 %

*Sum  149 549 775 100,00 % 100,00 %

* 9. mars 2011 ble det gjennomført aksjespleis 10:1 ved at pålydende ble endret fra NOK 0,1 pr aksje til NOK 1 pr aksje.
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ledende ansatte og styremedlemmers aksjeeie i selskapet pr 31.12.2011: beholdning Eierandel Stemmeandel 

STYREMEDLEMMER:

Frode Teigen inkl Kontrari AS 13 906 585 32,9 % 32,9 %

Øivind Tidemandsen v/Dolphin Management AS 7 136 834 16,9 % 16,9 %

Kristian nergaard  *) 1 164 216 2,8 % 2,8 %

Marianne E. Johnsen v/ X LENCE GROUP AS 53 000 0,1 % 0,1 %

Benedicte Fossum v/ MITTAS AS 30 000 0,1 % 0,1 %

Thomas Falck v/ SØLEN AS 20 000 0,1 % 0,1 %

22 260 635 52,7 % 52,7 %

* inkluderer også aksjer som eies av tilknyttet selskap av Kristian nergaard

LEDEnDE AnSATTE:

Harald Dahl, CEO 698 839 1,65 % 1,65 %

Nicolaj Weiergang, CFO 20 000 0,10 % 0,10 %

718 839 1,75 % 1,75 %

ledende ansatte og styremedlemmers aksjeeie i selskapet pr 31.12.2010:

STYREMEDLEMMER:

Marianne E. Johnsen v/ X LENCE GROUP AS 530 000 0,4 % 0,4 %

Benedicte Fossum v/ MITTAS AS 300 000 0,2 % 0,2 %

Thomas Falck v/ SØLEN AS 200 000 0,1 % 0,1 %

Kristian nergaard *) 7 987 798 5,3 % 5,3 %

9 017 798 6,0 % 6,0 %

* inkluderer også aksjer som eies av tilknyttet selskap av Kristian nergaard

LEDEnDE AnSATTE:

Harald Dahl, CEO 6 989 273 4,70 % 4,70 %

Nicolaj Weiergang, CFO 200 000 0,10 % 0,10 %

7 189 273 4,80 % 4,80 %
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25. pEnSjonSFoRplikTElSER

gruppen har ansatte som er omfattet av ordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP).  Dette gir ansatte en rett til å gå av med pensjon ved fylte 62 
år, og bedriften er forpliktet til å bidra med en del av den totale ytelsen som de ansatte oppebærer inntil de går over på Folketrygdens ordinære 
ordninger. Ordningen gjelder for totalt 14 ansatte.     

balanseført pensjonsforpliktelse relaterer seg til underdekning etter tidligere AFP-ordning. Det er ikke foretatt avsetning etter ny AFP-ordning ettersom det er 
ikke er avklart hvordan regnskapføringen av denne ordningen blir (spørsmålet er under utredning av en arbeidsgruppe nedsatt av av Finansdepartementet)

beregnet forpliktelse pr 31.12.10 134

beregnet forpliktelse pr 31.12.11 134

Pensjonskostnad resultatført 2011 0

Det er for samtlige ansatte etablert pensjonssparing i samvar med gjeldende regler. gruppen har valgt en innskuddsbasert spareform som innbærer at 
det betales 2% av lønn til pensjonssparekonti for de ansatte. Total innbetaling for 2011 utgjør TnOK 422 (TnOK 429 i 2010)    

26. FinanSiEllE inSTRuMEnT ETTER kaTEgoRi
   

Eiendeler kontanter og 
kontant-ekvivalenter utlån og fordinger Tilgjengelig for salg Sum

Kundefordringer  14 738  14 738 

Andre fordringer  8 839  8 839 

Kontanter og kontantekvivalenter  7 802  7 802 

Aksjer  7  7 

Forpliktelser Til virkelig verdi Til amortisert kost Sum

Finansiell leasing 28 388 28 388

Konvertibelt lån 10 689 10 689

Lån og kreditter 61 834 61 834

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 38 023 38 023
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27. avSETningER FoR FoRplikTElSER

Ved utgangen av 2011 er det  regnskapsført avsetninger til dekning av lønnsforpliktelser på TnOK 1.267. Øvrige avsetninger inkludert i kortsiktig gjeld  
gjelder ordinære kostnadsperiodiseringer.     
 
Langsiktig gjeld inkluderer avsetning på TnOK 1.028 som gjelder investeringstilskudd mottatt fra innovasjon norge i 2007. beløpet blir inntektsført over 
samme tidshorisont som estimert levetid på de aktuelle driftsmidlene.     

Endring i avsetninger kan sammenstilles slik: Lønnsforpliktelser investeringstilskudd

2011 2010 2011 2010

Avsetninger pr 01.01  -    1 720  -    -   

Tilbakeførte avsetninger  (1 720)  -    -   

Økning ved virksomhetssammenslutning  1 267  1 028  -   

Avsetninger pr 31.12  1 267  -    1 028  -   
      

28. FoRdEling av oMSETning på valuTa og land/gEogRaFiSk oMRådE.

gruppens omsetning fordeler seg på valuta slik som oppstilt i tabellen nedenfor:
 

valuta 2011 2010

 nOK  VALuTAbELØP  nOK  VALuTAbELØP 

EuR  82 014  10 274  87 299  10 891 

gbP  385  37  51  6 

jPY  -  -  0  0 

SEK  17 477  20 196  35 753  42 538 

uSD  625  105 

nOK  22 989  -  16 004  -   

 122 865  139 733 

gruppens omsetning fordelt på land:

Frankrike  25 466  45 826 

Sverige  17 477  35 755 

Spania  31 348  24 903 

norge  22 989  6 237 

Andre land  25 585  27 011 

 122 865  139 733 

Selskapets største kunde i 2011 stod for NOK 16,2 millioner (13,2%) av den totale omsetningen i selskapets eneste segment “produksjon og salg av 
oppdrettstorsk”. ingen andre kunder har i 2011 stått for 10% eller mer av omsetningen.
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29. viRkSoMhETSSaMMEnSluTning     

19. september 2011 kjøpte konsernet 99,1% av aksjene i Atlantic Cod Farms AS (ACF). På oppkjøpstidspunktet ble virkelig verdi av netto eiendeler i ACF 
verdsatt til TNOK 36.716, og det oppsto en goodwill TNOK 18.083. Transaksjonskostnader på TNOK 1.037 er resultatført under andre driftskostnader. 
gjennom oppkjøpet øker konsernet sin produksjonskapasitet og en får tilgang til nye oppdrettslokalieter i Møre og Romsdal. Det forventes kostnadsbe-
sparelser som følge av stordriftsfordeler og samordningseffekter. goodwill er knyttet til slike fordeler.     
 
i perioden oktober - desember 2011 bidro ACF med salgsinntekter på TnOK 4.737 og resultat før skatt på -TnOK 11.482. Hvis aksjekjøpet hadde funnet 
sted den 1. januar 2011, ville konsernets salgsinntekter i 2011 vært TNOK 146.185 og årsresultatet -TNOK 158.727. Som oppgjør for aksjene i ACF ble 
det utstedt 16.604.244 aksjer i Codfarmers AS til kurs 3,30.     
 
Anskaffelseskost for netto eiendeler i ACF kan sammenstilles slik:

Virkelig verdi av utstedte aksjer  54 795 

Sum anskaffelseskost  54 795 

Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet:

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  71 578 

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  7 

Varelager og biomasse  38 051 

Kundefordringer og andre fordringer (pålydende)  18 939 

Regulering kundefordringer til virkelig verdi  (10 535)  8 404 

Kontanter  4 131 

Leverandørgjeld  (17 547)

netto rentebærende gjeld  (61 333)

Annen kortsiktig gjeld  (6 579)

netto indetifiserbare eiendeler  36 712 

goodwill  18 083 

 54 795 

30. FoRTSaTT dRiFT      
 
Styret bekrefter at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det presiseres at det knytter seg usikkerhet til fortsatt drift tatt 
i betraktning selskapets finansielle situasjon. Selskapet er avhengig av en vellykket finansiering i løpet av de neste 12 måneder for å kunne 
sikre fortsatt drift. Dersom selskapet ikke lykkes med å g jennomføre en refinansiering er det risiko for at selskapet må realisere eiendeler til 
vesentlig lavere verdi enn de bokførte verdier.     

31. hEndElSER ETTER balanSEdagEn     

På ekstraordinær generalforsamling avholdt 8. mars 2012 ble det vedtatt en rettet emisjon mot Kontrari AS, Dolphin Management AS og AS Banan på 
totalt nOK 30 millioner til aksjekurs nOK 2 pr aksje. Disse aksjene ble registrert i foretaksregisteret 12 .mars 2012. i tillegg ble det på ekstraordinær 
generalforsamling vedtatt å tilby eksisterende aksjonærer i Codfarmers inntil 15 millioner nye aksjer til aksjekurs nOK 2 pr aksje. Prospekt ble publisert 
22. mars 2012 og tegningsperioden for reparasjonsemisjonen startet 22. mars og ble avsluttet 10. april 2012. i reparasjonsemisjonen ble det tegnet 
9.358.976 aksjer til aksjekurs NOK 2 pr aksje. Totalt brutto proveny fra den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen var MNOK 48,7. Codfarmers vil 
benytte midlene til å styrke arbeidskapitalen for å posisjonere selskapet til vekst og for å sette ut ca 3 millioner yngel i sjøen.   
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CODFARMERS ASA
RESuLTATREgnSKAP

dRiFTSinnTEkTER og dRiFTSkoSTnadER note 2011   2010 

(Alle tall i tusen NOK)

Salgsinntekter 11 115 753 136 925

Annen driftsinntekt 3 131 3 423

Sum driftsinntekter 118 885 140 349

Varekostnad 120 776 126 644

End.beh.varer under tilvirkning 6 24 977 -4 437

Lønnskostnader m.m. 9 15 651 23 769

Avskrivning på driftsmidler 3 10 483 12 038

nedskrivning av driftsmidler og immaterielle driftsmidler 3 929 333

Annen driftskostnad 20 013 21 136

Sum driftskostnader 192 829 179 483

driftsresultat -73 944 -39 134

FinanSinnTEkTER og FinanSkoSTnadER

Annen renteinntekt 1 398 1 747

Annen finansinntekt 12 8 261 159

Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 5 4 131 24 497

Annen rentekostnad 8 108 12 856

Annen finanskostnad 12 1 642 380

Resultat av finansposter -4 222 -35 827

Resultat før skattekostnad -78 166 -74 961

ordinært resultat -78 166 -74 961

Årsunderskudd -78 166 -74 961

  

ovERFØRingER

Overført fra overkursfond -78 166 -74 961

Sum overføringer -78 166 -74 961
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CODFARMERS ASA
bALAnSE

EiEndElER note  2011  2010 

(Alle tall i tusen NOK)

anlEggSMidlER

Konsesjoner, patenter o.l. 3  888  1 842 

Sum immaterielle eiendeler  888  1 842 

vaRigE dRiFTSMidlER

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3  3 074  3 327 

Maskiner og anlegg 3  16 153  25 533 

Skip og flytende installasjoner 3  4 792  5 837 

Sum varige driftsmidler  24 018  34 697 

FinanSiEllE dRiFTSMidlER

investeringer i datterselskap 5  90 460  8 909 

investeringer i aksjer og andeler 5  3  3 

Sum finansielle anleggsmidler  90 462  8 912 

Sum anleggsmidler  115 369  45 450 

oMlØpSMidlER

Varer og biologiske eiendeler 6  36 288  61 266 

FoRdRingER

Kundefordringer 4  12 123  22 965 

Andre fordringer 4  4 137  4 731 

Fordringer på konsernselskaper 4  19 916  27 791 

Sum fordringer  36 175  55 487 

bankinnskudd 10  35 753  46 327 

Sum omløpsmidler  108 216  163 080 

Sum eiendeler  223 585  208 530 
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EgEnkapiTal og gjEld note  2011  2010 

innSkuTT EgEnkapiTal

Aksjekapital 2, 7  42 284  14 955 

Overkursfond 2  129 888  103 258 

Sum innskutt egenkapital 2  172 173  118 213 

oppTjEnT EgEnkapiTal

Sum egenkapital  172 173  118 213 

gjEld

Pensjonsforpliktelser 9  134  134 

annEn langSikTig gjEld

Konvertible lån 13  10 689  47 361 

gjeld til kredittinstitusjoner 4  19 974  21 296 

Sum annen langsiktig gjeld  30 663  68 657 

koRTSikTig gjEld

Leverandørgjeld  16 266  18 460 

Skattetrekk og andre trekk  1 154  1 259 

Annen kortsiktig gjeld  3 195  1 807 

Sum kortsiktig gjeld  20 615  21 525 

Sum gjeld  51 412  90 316 

Sum egenkapital og gjeld  223 585  208 530 

Oslo, den    19 / 04   2012
Styret i Codfarmers ASA

Thomas Falck 
Styremedlem

Frode Teigen
Styremedlem

Øivind Tidemandsen
Styremedlem

Harald Dahl
Administrerende direktør

benedicte H. Fossum  
nestleder 

Marianne E. johnsen 
Styrets leder
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CODFARMERS ASA
KOnTAnTSTRØMOPPSTiLLing 

EiEndElER note 2011   2010 

(Alle tall i tusen NOK)

kontantstrømmer fra driften

Resultat før skattekostnader -78 166 -74 960

Kostnadsført opsjonskostnad 377 3 610

Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 123 -2 275

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 5 4 131 0

Av- og nedskrivninger 3 11 412 36 868

Endring varelager 24 978 31

Endring i kundefordringer 10 842 -5 109

Endring i leverandørgjeld -2 193 4 109

Endringer i andre tidsavgrensninger -12 895 -5 415

netto kontantstrøm fra driften -41 391 -43 141

  

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   

utbetaling ved kjøp av driftsmidler 3 -460 -915

innbetaling ved realisasjon av driftsmidler 531 31 678

utgifter i forbindelse med virksomhetssammenslutning -1 037 0

Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler -850 0

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 816 30 763

  

kontantstrømmer fra finansielle aktiviteter

Tilbakekjøp av konvertibelt lån -18 023 0

utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -2 030 -9 191

innbetaling av egenkapital 52 776 50 424

netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter 32 723 41 233

  

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -10 484 28 855

beholding av kontanter og kontantekvivalenter ved perioden begynnelse 46 237 17 382

kontanter og kontantekvivalenter ved perioden slutt 35 753 46 237
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nOTER TiL 
CODFARMERS ASA

noTE 1       REgnSkapSpRinSippER
  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og 
god norsk regnskapsskikk 
  
inntekter og kostnader
inntekter bokføres etter hvert som de opptjenes. 

Dette innebærer at inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på 
leveringstidspunktet. Kostnader føres/periodiseres i samme periode 
som tilhørende inntekt 
 

hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifiert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
  
 
varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost etter fradrag 
for ordinære akkumulerte avskrivinger. Ordinære avskrivinger er basert 
på kostpris og avskrivingene er fordelt lineært over driftsmidlenes antatte 
økonomiske levetid. Driftsmidler som er leaset, hvor leasingforholdet 
kvalifiserer som finansiell leasing, balanseføres og avskrives. Tilhørende 
leasinggjeld balanseføres dermed også.  
  
Er den virkelige verdi av et varig driftsmiddel/immateriell eiendel vesentlig 
lavere enn den bokførte verdi, og verdiforringelsen ikke kan forventes å 
være av forbigåendekarakter, foretas nedskriving til virkelig verdi. 
  
immaterielle eiendeler blir balanseført i den utstrekning kriteriene for 
balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter knyttet til immaterielle 
eiendeler er balanseført når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske 
fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet.  
  
 
aksjer i datterselskaper 
investeringer i datterselskaper blir  verdsatt til kostnaden av å kjøpe 
aksjene. Verdien nedskrives når det kan konstateres verdifall som ikke 
er forbigående. Konsernbidrag til datterselskaper, med fradrag for skatt, 
blir reflektert i kjøpskostnadene til aksjene. 

Dersom utbytte overstiger opptjent egenkapital etter kjøpet, blir det 
overskytende beløpet ansett for å være tilbakebetaling av investert 
kapital og utdelingen vil redusere verdien på kjøpet i balansen. 
  
 

beholdninger  
Varebeholdninger er vurdert til laveste verdi av tilvirkningskost/kostpris 
og netto salgsverdi.  

Når verdsettelsen foretas til tilvirkningskost, baseres dette på 
prosjektregnskap pr generasjon. Direkte kostnader som yngel, fôr 
og andre produksjonskostnader allokeres direkte til den enkelte 
generasjon. indirekte kostnader tilordnes generasjoner etter 
fordelingsnøkler. Finans og administrasjonskostnader blir ikke tilordnet 
bokført verdi på varelager. 
  
Virkelig verdi -definert som estimert omsetningsverdi redusert for 
salgskostnader - benyttes når denne er lavere enn tilvirkningskost. i 
salgskostnadene inkluderes kostnaden som påløper etter produksjon, 
dvs. brønnbåt, slakteri og transportkostnader. Vekst frem til faktisk 
slakting hensyntas ikke ved verdsettelse på balansedagen. Vurdering til 
virkelig verdi er normalt aktuelt for fisk som er slakteklar eller nærmer 
seg slakteklar vekt. 
 
Mindre fisk vurderes til tilvirknigskost så lenge estimert produksjonskost 
ved utslakting er lavere enn forventet salgspris. Ved beregning av estimert 
virkelig verdi vil det alltid knytte seg usikkerhet omkring stående beholding. 
Kvalitetsfordeling på fisken er også vanskelig å vurdere. For å redusere 
usikkerheten er det foretatt sorteringer og justeringer i kontrollsystemet, 
samt at man i løpet av vekstfasen har tatt jevnlige snittveiinger.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende;
med fradrag for eventuell tapsavsetning. 
   
   
aksjeopsjoner
Aksjeopsjoner kostnadsføres til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. 
Verdsettelse og kostnadsføring av opsjoner blir gjort iht. black-Scholes 
modellen.

kontanter og kontantekvivalenter 
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, 
andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre 
måneders opprinnelig løpetid.  
   
  
konvertible lån 
Ved utstedelse av konvertible lån er virkelig verdi på gjeldsdelen 
beregnet ved å benytte markedsrenten for et tilsvarende ikke- 
konvertibelt lån. Beløpet klassifiseres som gjeld og regnskapsføres til 
amortisert kost inntil det utløper ved konvertering eller lånets 
forfallstidspunkt. Resten av vederlaget allokeres til konverterings-
opsjonen og inkluderes i egenkapitalen, fratrukket skatteeffekten. 

Ved etterfølgende måling, måles gjeldsdelen av et konvertibelt lån til 
amortisert kost ved å benytte effektiv rente. Egenkapitalandelen måles 
ikke på nytt etter førstegangsinnregning med unntak for konvertering 
eller innløsning. 
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pensjon 
Selskapene i konsernet har innført obligatorisk tjenestepensjon i 
samsvar med aktuelle lovkrav. Det er etablert innskuddsbasert 
pensjonssparing. 

Skatter 
Skatter kostnadføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er 
knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. 
   
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige 
inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på 
ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster, dersom dette er 
aktuelt. utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige 
forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved 
utgangen av regnskapsåret.

Selskapet har besluttet å ikke balanseføre netto utsatt skattefordel. 
Dette er begrunnet med at det knytter seg usikkerhet til når selskapet 
vil oppnå skattemessig overskudd og da i hvilken grad selskapet kan 
nyttegjøre seg av den utsatt skattefordel. 
  
 
valuta 
Salg og kjøp i fremmed valuta omregnes og bokføres til kursen på 
transaksjonsdatoen.  
  
Fordringer, bankinnskudd,  gjeld og terminkontrakter i valuta reguleres til 
kursen på balansedatoen, og effekten av slike reguleringer resultatføres.  
   
  
Finansiell risikostyring 
Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko 
(inkludert valutarisiko), kredittrisiko, likviditetsrisiko og flytenderenterisiko. 
Ledelsen søker å minimere uheldige innvirkninger på gruppens resultater, 
men på grunn av det begrensede omfanget av finansiall risiko er det ikke 
utarbeidet noe formelt Risk Management program.

(a)  Markedsrisiko 

(aa)  Prisrisiko
 Konsernets finansielle posisjon og fremtidige utvikling kan påvirkes 

av prisen på oppdrettet torsk som oppnås i markedet. Torskeoppdrett 
er en ny industri og markedet for oppdrettstorsk er under utvikling 
noe som gjør det vanskelig å forutse størrelsen på markedet. Prisen 
på oppdrettet torsk vil være påvirket av tilbud av villfanget torsk og 
etablering av  andre oppdrettere i norge og andre land. For å redusere 
prisrisikoen har Konsernet konsentrert seg om å utvikle produkter 
pakket i konsumentpakninger under merkevaret Strøm. 

(ab)  Valutarisiko 
 Selskapet driver salg til hele Europa. noen av gruppens transaksjoner 

og dermed fordringer og gjeld er i hovedsaklig Euro og svenske kroner. 
Selskapet er derfor utsatt for valutarisiko. Valutarisikoen knytter 
seg i det vesentligste mot fremtidige kommersielle transaksjoner, 
fordringer og gjeld. Selskapet har ikke inngått noen form for kontrakter 
for å redusere denne risikoen. 

(b)  kredittrisiko 
 Selskapet har ingen konsentrert kreditt risiko. Selskapet har 

begrensede tap på krav de siste årene. Det alt vesentligste av salget 
gjøres på kreditt. Det er innført rutiner som sikrer at salg av fisk skjer 
til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet, i tillegg er en vesentlig 
del av kundefordringene kredittforsikret ved DnbnOR Finans. 

(c)  Flytende rente- og fastrenterisiko 
Selskapets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende 
rente medfører en renterisiko for selskapets kontantstrøm. 
Virkningen på selskapets resultat av en endring i rentenivået på et 
prosentpoeng er beregnet til TnOK 211 

kontantstrømsoppstilling 
Ved utarbeidelse av kontantstrømsoppstilling er den indirekte metode 
benyttet. Denne innebærer at resultatet justeres for virkningen av 
transaksjoner uten kontant oppgjør, utsettelser eller periodisering av 
fremtidig inn- eller utbetalinger knyttet til drift, samt inntekter eller 
kostnader knyttet til kontantstrøm fra investeringsaktiviteter eller 
finansieringsaktiviteter 
  
 
konsernforhold 
Konsernet omfatter Codfarmers ASA og datterselskapene Atlantic Cod 
Farms AS, Cod Juveniles AS, Cod Processing AS og NAP Marine AS. 
Konsernregnskapet til Codfarmers ASA kan fåes ved henvendelse 
til selskapets hovedkontor i Oslo. i gruppen Atlantic Cod Farms AS 
inngår datterselskapene Atlantic Cod Juveniles AS, Fjord Gadus AS, 
Fjordtorsk AS og Festøy Eiendom AS. 

Det utarbeides konsernregnskap for Codfarmers ASA og dets 
datterselskaper iht rapporteringsstandarden som gjelder for norske 
børsnoterte selskaper (iFRS). 
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noTE 2     EgEnkapiTal
(Alle tall i tusen NOK)

årets endring i egenkapital aksjekapital overkursfond Sum

Egenkapital pr. 01.01 14 955 103 258 118 213

Emisjoner 27 329 109 651 136 980

Emisjonskostnader 0 -2 165 -2 165

Kostnadsførte opsjoner og warrants 0 377 377

Andre direkte føringer mot egenkapital 0 -3 067 -3 067

Årsresultat 0 -78 166 -78 166

Egenkapital pr. 31.12 42 284 129 888 172 173

noTE 3     vaRigE dRiFTSMidlER

(Alle tall i tusen NOK)

varige driftsmidler og imm. eiendeler konsesjoner andre  
immaterielle 

eiendeler 

bygninger og 
tomter

båter anlegg 
 og utstyr

Sum varige 
driftsmidler 

Anskaffelseskost pr 31.12 1 748 94 6 872 13 430 73 509 95 653

Tilgang  271 189 460

Avgang  -1 787 -18 -1 806

anskaffelseskost 31.12 1 748 94 7 143 11 643 73 680 94 308

Akkumulerte avskrivninger 31.12 -3 841 -6 808 -53 696 -64 345

Akkumulerte nedskrivninger 31.12 -929 -25 -228 -43 -3 831 -5 056

bokført verdi pr. 31.12 819 69 3 074 4 792 16 153 24 907

Herav balanseført verdi leasede anleggsmidler 3 078 3 078

balanseført leasingforpliktelse 2 285 2 285

Årets avskrivninger 524 905 9 054 10 483

Årets nedskrivninger 1) 929 25 954

Anslått økonomisk levetid:   15 - 20 år  10 år    4 - 8 år 

1) Nedskrivning av aktiverte oppstartskostnader, TNOK 25 er ført under ”Andre driftskostnader” i resultatregnskapet.    
   
Selskapet benytter lineære avskrivninger på grunnlag av anslått økonomisk levetid.     

Konsernets immatrielle eiendeler inkluderer konsesjoner for oppdrett av torsk. Disse er bokført til anskaffelseskost. i løpet av 2011 ble konsesjoner på 
3 lokaliteter i nord-regionen inndratt av myndighetene. Disse var bokført til TnOK 929 og konsesjoner har blitt nedskrevet med tilsvarende beløp. Øvrige 
lokaliterer er i bruk eller inkludert i produksjonsplan de neste 2 år slik at konsernet ikke anser det som noen risiko for at flere lokaliteter skal bli inndratt. 
Det er foretatt en vurdering basert på fremtidige utsett av fisk på selskapets konsesjoner samt oppnådde salgsinntekter ved salg av konsesjoner i 2011. 
Konsernet har vurdert fremtidig inntjening på gjenværende konsesjoner som positive og har valgt å ikke skrive ned verdien på disse.    
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noTE 4    FoRdRingER og gjEld
(Alle tall i tusen NOK)

Selskapet har ikke fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.      
 
En vil ta stilling til oppgjør av fordringer på konsernselskaper i forbindelse med vurdering av konsernstruktur, finansieringsforhold og eventuell 
oppkapitalisering av datterselskaper i 2012.    
 

Forfallsstruktur for selskapets gjeld  
(her medregnet leasingforpliktelser) i hele tusen: 

2012 2013 2014 2015 2016 Senere

 5 296  11 879  4 113  3 810  3 498  3 398 

Selskapet er ikke i brudd med sentrale vilkår på sine låneavtaler.

gjeld sikret ved pant: 2011 2010

gjeld sikret ved pant pr 31.12:  19 974  21 296 

bokFØRT vERdi på panTSaTTE EiEndElER:

Anleggsmidler  24 018  34 697 

Sum  24 018  34 697 

noTE 5     invESTERing i akSjER
(Alle tall i tusen NOK)
 

Selskap Forretnings 
kontor

Eierandel / stemme-
andel

 Selskapets egenkaptal 
(Tnok)

Selskapets resultat 
2011 (Tnok)

verdi i balansen 
 (Tnok)

Datterselskap:

Atlantic Cod Farms AS bodø 99,1 % 36 334 -98 407 55 832

nAP Marine AS bodø 99,6 % -284 -2 572 0

Cod juveniles AS bodø 100,0 % 22 568 -8 756 31 324

Cod Processing AS Meløy 100,0 % 3 304 -470 3 304

90 460

Andre selskap:

nygårdsjøen vannverk 3

3

Det er i 2011 resultatført nedskrivning av aksjer i datterselskap med TnOK 4.131.

investeringer i datterselskapet Atlantic Cod Farms AS

Selskap Selskapets
kontor-kommune

Eierandel Selskapets   
årsresultat 

2011 ('000)

Selskapets  
egenkapital 

31.12.11 ('000)

kostpris  
('000)

balanseført  
verdi ('000)

datterselskap

Festøy Eiendom AS Ørsta 100 %  (110)  (723) 110 0

Fjord gadus AS Vanylven 100 %  (3 056)  3 446 13 067 13 067

Atlantic Cod juveniles AS Rissa 100 %  (8 386)  (14 710) 1 010 0

Fjordtorsk AS Høyanger 75 % 0 33 225 0

14 412 13 067
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noTE 6     vaREbEholdningER
(Alle tall i tusen NOK)

2011 2010

Fôrlager  1 697 1 698

Fisk under oppdrett  34 591 59 568

balanseført verdi  36 288 61 266

biomassedata pr 31.12.10 Settefisk < 1kg rundvekt - 
til kost

1-2 kg rundvekt - 
nedskrevet

2-3kg rundvekt - 
nedskrevet

Totalt

biomasse (t) 0  418  -    2 828  3 246 

Tilvirkningskost (1.000) 0  15 603  -    123 216  138 819 

Antatt markedsverdi (1.000) 0  15 603  -    43 965  59 568 

nedskrevet (1.000) 0  -    -    97 971  97 971 

bokført verdi 0  15 603  -    43 965  59 568 

biomassedata pr 31.12.11 Settefisk < 1kg rundvekt - til 
kost

1-2 kg rundvekt - 
nedskrevet

2-3kg rundvekt - 
nedskrevet

Totalt

biomasse (t) 0 528 0 1 255 1 783

Tilvirkningskost (1.000) 0 23 099 0 33 476 56 574

Antatt markedsverdi (1.000) 0 23 099 0 11 492 34 592

nedskrevet (1.000) 0  -    -   22 000 22 000

bokført verdi 0  23 099 0 11 492 34 591

Nedskrivningen som er foretatt med virkning for regnskapsåret 2011, er kostnadsført under “Beholdningsendring tilvirkede varer”. Årets nedskrivning er TNOK 
25.500 (2010 var total nedskrivning TNOK 9.652, inklusive kostnad vedrørende rømming på TNOK 4.752). Av årets nedskrivning relaterer TNOK 22.000 seg til 
ståenden biomasse mens TnOK 3.500 relaterer seg til biomasse solgt i 2011. All biomasse som var nedskrevet pr 31.12.10 er solgt i løpet av 2011. 

Det g jøres oppmerksom på at det foreligger risiko for at estimerte kostnader og inntekter som ligger til grunn for verdivurderingen av biomassen 
kan avvike fra virkelig kostnader/inntekter, og at bokført verdi av biomassen dermed kan være vurdert for høyt/lavt. 

Det er foretatt pantsettelse av varelager.     



47

Årsrapport 2011Codfarmers ASA Noter

noTE 7     akSjEkapiTal og akSjonæRinFoRMaSjon    

Aksjekapitalen består av én aksjeklasse. Det er utstedt 42.284.185 aksjer hver pålydende kr 1. 
9. mars 2011 ble det gjennomført aksjespleis 10:1 ved at pålydende ble endret fra NOK 0,1 pr aksje til NOK 1 pr aksje. Selskapet er notert på Oslo børs. 

Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.11: 

ordinære aksjer beholdning Eierandel Stemme- andel 

FRODE TEigEn  11 384 699 26,9 % 26,9 %

DOLPHin MAnAgEMEnT AS  7 136 834 16,9 % 16,9 %

KOnTRARi AS  2 521 886 6,0 % 6,0 %

ODin nORgE  1 964 552 4,6 % 4,6 %

jØKuL AS  1 486 028 3,5 % 3,5 %

STATOiL PEnSjOn  971 603 2,3 % 2,3 %

HAVLAnDET MARin YngEL AS  870 000 2,1 % 2,1 %

AS bAnAn  837 409 2,0 % 2,0 %

inC inVEST AS  820 077 1,9 % 1,9 %

SKAgEn VEKST  697 000 1,6 % 1,6 %

bjÅSTADbAKKEn AS  613 617 1,5 % 1,5 %

HARALD DAHL  612 939 1,4 % 1,4 %

DuKAT AS  574 463 1,4 % 1,4 %

MØRE Og ROMSDAL SÅKORnFOnD AS  524 751 1,2 % 1,2 %

NIKI A/S  513 066 1,2 % 1,2 %

inSTiTuSjOnEn FRiTT ORD  362 816 0,9 % 0,9 %

jASiMO AS  351 546 0,8 % 0,8 %

bORgEnHAug gRuPPEn AS  341 563 0,8 % 0,8 %

STATOiL FORSiKRing A.S  332 919 0,8 % 0,8 %

HALFDAn HOLME AS  326 807 0,8 % 0,8 %

Sum  33 244 575 78,6 % 78,6 %

AnDRE  9 039 611 21,4 % 21,4 %

 Totalt  42 284 186 100,0 % 100,0 %

Ledende ansatte og styremedlemmers aksjeeie i selskapet:     

Styremedlemmer: beholdning Eierandel Stemme- andel 

Frode Teigen inkl Kontrari AS 13 906 585 32,9 % 32,9 %

Øivind Tidemandsen v/Dolphin Management AS  7 136 834 16,9 % 16,9 %

Kristian nergaard  *) 1 164 216 2,8 % 2,8 %

Marianne E. Johnsen v/ X LENCE GROUP AS 53 000 0,1 % 0,1 %

Benedicte Fossum v/ MITTAS AS 30 000 0,1 % 0,1 %

Thomas Falck v/ SØLEN AS 20 000 0,1 % 0,1 %

* inkluderer også aksjer som eies av tilknyttet selskap av Kristian nergaard 22 310 635 52,8 % 52,8 %

 ledende ansatte: 

 Harald Dahl, CEO 698 839 1,7 % 1,7 %

 Nicolaj Weiergang, CFO 20 000 0,1 % 0,1 %

718 839 1,8 % 1,8 %
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noTE 8     SkaTT
(Alle tall i tusen NOK)

oversikt over midlertidige forskjeller som danner grunnlag for 
utsatt skatt/utsatt skattefordel:

31.12.11 31.12.10 Endring

Fordringer -89 -60 -29

Varer 34 591 59 568 -24 977

Pensjonsforpliktelse -134 -134 0

Driftsmidler -3 974 2 203 -6 178

Andre forskjeller -2 197 -2 746 549

Sum 28 197 58 831 -30 634

Fremførbart underskudd -476 478 -431 114 -45 364

grunnlag for utsatt skatt -448 282 -372 283 -75 999

utsatt skatt/utsatt skattefordel (28% av grunnlag) -125 519 -104 239 -21 280

En har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel utifra en generell forsiktighetsvurdering, og som følge av at selskapet ikke har hatt positiv inntjening.    
grunnlaget for inntektsskatt og skattekostnaden er vist i oppstillingen nedenfor:     

beregning av årets skattegrunnlag: 2011 2010

Resultat før skatt -78 166 -74 961

Permanente forskjeller 2 168 21 590

Endring i midlertidige forskjeller 30 634 -1 270

Årets skattepliktige resultat -45 364 -54 641

årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt (28% av årets skattegrunnlag, hvis positivt) 0 0

Endring utsatt skatt 0 0

Sum 0 0

avstemming av skattekostnad:

Skatt av resultat -21 887 -20 989

Virkning av permanente forskjeller 607 6 045

Skattekostnad (negativ) - ikke resultatført 21 280 14 944

årets skattekostnad 0 0
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noTE 9  lØnnSkoSTnadER, anTall anSaTTE, godTgjØRElSER, lån Til anSaTTE MM. 
(Alle tall i tusen NOK)  

lønnskostnader 2011 2010

Lønn, honorar, feriepenger 14 205 20 164

Pensjonskostnad 253 375

Andre ytelser og personalkostnader 112 1 585

Arbeidsgiveravgift 1 154 1 702

Lønnsrefusjoner -74 -57

Sum 15 651 23 769

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 30 årsverk.     

Ytelser betalt  til medlemmer av styret i 2011 (Tnok): 

Sittende styre i 2011

Marianne johnsen benedicte Fossum kristian nergaard Thomas Falck

(styrets leder) (nest leder) (styremedl) (styremedl)

Styrehonorar  325  175  175  175 

Ytelser betalt  til medlemmer av styret i 2010 (Tnok):

                                       Sittende styre i 2010 Styremedlemmer trådt ut av styret i 2010

Marianne 
johnsen

benedicte 
Fossum

kristian 
nergaard

Thomas 
Falck

harald 
dahl

Sturle 
Skeidsvoll

knut 
Øversjøen

(styrets leder) (nest leder) (styremedl) (styremedl) (tidl styre leder)

Styrehonorar 175  175  0  0 300 175 87

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. 

Ytelser til ledende personer i 2011 (tall i Tnok):

harald 
dahl

nicolaj 
Weiergang

henrik 
andersen

Tore 
laugsand

Totalt 2011

(adm. direktør) (finans direktør) (markeds direktør) (produksjons-direktør)

Lønn  1 753  866  539  634  3 792 

bonus  525  100  -    -    625 

Tilskudd avtalefestet pensjon  46  19  11  13  88 

Annen godtgjørelse  178  15  3  6  202 

 2 502  1 000  553  653  4 707 

Ansettelsestidsrom 1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Mai

1. januar -
31. Desember
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Ytelser til ledende personer i 2010 (tall i Tnok):

harald  
dahl

nicolaj 
Weiergang

henrik 
andersen

Tore 
laugsand

Totalt 2010

(adm. direktør) (finans direktør) (markeds direktør) (produksjons direktør)

Lønn  1 529  835  861  634  3 859 

bonus  -    142  -    -    142 

Tilskudd avtalefestet pensjon  31  20  17  13  80 

Annen godtgjørelse  35  10  6  6  57 

 1 595  1 007  884  653  4 138 

Ansettelsestidsrom 30. April -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

1. januar -
31. Desember

Refererte ytelser inkluderer ikke arbeidsgiveravgift

For tildelte opsjoner gjelder en tegningskurs på kr 40 . Opsjonene utløper den 31.12.13. Pr utgangen av 2011 er ingen oppsjoner innløst.   
   
På generalforsamling 25 juni 2010 ble det besluttet å utstede ikke-overførbare tegningsretter til selskapets CEO, Harald Dahl og CFO, Nicolaj Weiergang. 
Tegningsrettene kan benyttes til enhver tid innen og inkludert 25 juni 2013. Aksjer som tegnes basert på tegningsrettene skal ha en tegningspris lik nOK 
5,0, som øker med 1% pr måned fra dato for generalforsamling til tegningrettene utøves (slik at maksimal økning blir 36%). Det er en forutsetning for 
utøvelse av tegningrettene at tegner er ansatt i selskapet. CEO og CFO har blitt tilbudt og tildelt to tegnsretter for hver tegnet aksje i den rettede emisjon 
som beløp seg til 1.200.000 tegningsretter fro CEO og 40.000 tegningretter for CFO.    

Ledergruppen har avtale om bonus knyttet til måloppnåelse. For administrerende direktør, finansdirektør, produksjonsdirektør og markedsdirektør 
gjelder en begrensing av årlig bonus på hhv. 50%, 16,7%, 15% og 15% av ordinær årslønn. For 2011 ble det utbetalt TNOK 525 i bonus til administre-
rende direktør og TNOK 100 til finansdirektør.     
 
Hvis selskapet terminerer kontrakten med administrerende direktør, er han berettiget en etterlønn på inntil 12 måneder. Andre ledende ansatte har iht. 
til ansettelseskontrakter ikke krav på lønn utover oppsigelsestiden.

lån/sikkerhetsstillelse til ansatte, nærstående o.a.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. 
Selskapet har heller ikke ytet lån til eller stilt sikkerhet for andre ansatte.     
    

pensjon:
Det er etablert obligatorisk tjenestepensjon i tråd med aktuelle lovkrav.     

Selskapet har ansatte som er omfattet av ordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP).  Dette gir ansatte en rett til å gå av med pensjon ved fylte 
62 år, og bedriften er forpliktet til å bidra med en del av den totale ytelsen som de ansatte oppebærer inntil de går over på Folketrygdens 
ordinære ordninger. Ordningen g jelder for totalt 21 ansatte.
 
balanseført pensjonsforpliktelse relaterer seg til underdekning etter tidligere AFP-ordning. Det er ikke foretatt avsetning etter ny AFP-ordning ettersom det er 
ikke er avklart hvordan regnskapføringen av denne ordningen blir (spørsmålet er under utredning av en arbeidsgruppe nedsatt av av Finansdepartementet)  
    
Revisor:  
Honorar for lovpålagt revisjon for 2011 er kostnadsført med TnOK 317 (TnOK 486 i 2010) eksklusive mva. Annen godtgjørelse til revisor utgjør for regn-
skapsåret TNOK 266, herav TNOK 71 for attestasjonstjenester og TNOK 195  for andre tjenester (For 2010 utgjorde honorar for andre tjenester TNOK 115)  
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noTE 10  bankinnSkudd
beholdningen av kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. 
Av innestående på bank er TnOK 434 bundne skattetrekksmidler pr. 31.12.11.    

  
noTE 11       SalgSinnTEkTER - gEogRaFiSk FoRdEling (1.000)

(Alle tall i tusen NOK)

2011 2010

norge  10 405  6 487 

Europa  105 349  130 439 

Sum driftsinntekter  115 754  136 926 

noTE 12    FinanSiEllE inSTRuMEnT og valuTaEkSponERing

(Alle tall i tusen nOK)

Codfarmers ASA har ved utgangen av regnskapsåret ingen finansielle instrumenter eller varederivater som er aktuelle for bokføring iht bestemmelsen 
i Regnskapsloven § 5-8.
     
Den 31.12.11  hadde selskapet innskudd,  fordringer og gjeld i fremmed valuta slik dette framgår i oppstillingen nedenfor:  

valuta bankinnskudd Fordringer gjeld netto eksponering

EuR 696 3 774 0 4 470

gbP 67 0 67

SEK 10 0 10

Selskapet har bokført netto valutakurstap på TnOK 867 i 2011 (TnOK 110 i 2010).

noTE 13    konvERTiblE lån

Ved refinansiering av lån tatt opp i 2007, tok Gruppen den 27. juli 2009 opp et nytt konvertibelt lån på MNOK 50 Lånet skal nedbetales med MNOK 25 
den 30. november 2012 og 30. november 2013.     

Til 30. november 2009 er lånet ikke rentebærende. I perioden 30.11.09 til 30.11.11 er kupongrenten 15%, og deretter 10%. Rente skal betales 
halvårlig etterskuddsvis, første gang den 30.05.10. Codfarmers kan velge å utsette betaling av renter til til 30.11.13, mot at renten økes til 15% 
de siste to årene av løpetiden.

De første fire renteterminer ble betalt ved å utstede ytterligere obligasjoner og dermed utsette rentebetalingene til 30.11.13.

30. mars 2011 og 29. april 2011 kjøpte Codfarmers tilbake obligasjoner med nominellt beløp TnOK 6.357 og 22.538 for henholdsvis TnOK 3.306 
(52% av nominell verdi) og TnOK 13.523 (60% av nominell verdi). bokført gevinst ble TnOK 1.904 og TnOK 5.568.

29. september 2011 ble obligasjoner for TnOK 19.880 og påløpte renter TnOK 969 konvertert til 1.825.368 aksjer i Codfarmers ASA. Obligasjoner ble 
konvertert til aksjekurs NOK 11,3333 og påløpte renter til aksjekurs NOK 13,6. Bokført tap ført mot egenkapital ble TNOK 2.925.

Lånet kan konverteres til aksjer til markedskurs. Differansen mellom lånets pålydende minus transaksjonskostnader, og beregnet nåverdi av 
obligasjonen, er tilført egenkapitalen i tråd med g jeldende regnskapsstandard for børsnoterte fortak (IFRS). Denne differansen vil bli periodi-
sert som kostnad over lånets løpetid. 
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noTE 14    lEiEavTalER SoM ikkE ER balanSEFØRTE

Selskapet har ikke balanseførte leieavtaler på fast eiendom og driftsmidler med totale leievederlag pr år på TnOK 549 (TnOK 825 i 2010). Refererte 
leiekostnader gjelder i hovedsak kontorlokaler i Oslo der kontrakten har en varighet på 3 år. 

noTE 15. kjØp av akSjER i aTlanTiC Cod FaRMS aS    

19. september 2011 kjøpte konsernet 99,1% av aksjene i Atlantic Cod Farms AS (ACF). På oppkjøpstidspunktet ble virkelig verdi av netto eiendeler i ACF 
verdsatt til TNOK 36.716, og det oppsto en goodwill TNOK 18.083. Transaksjonskostnader på TNOK 1.037 er resultatført under andre driftskostnader.  

noTE 16. FoRTSaTT dRiFT

Styret bekrefter at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det presiseres at det knytter seg usikkerhet til fortsatt drift tatt i 
betraktning selskapets finansielle situasjon. Selskapet er avhengig av en vellykket finansiering i løpet av de neste 12 måneder for å kunne sikre 
fortsatt drift. Dersom selskapet ikke lykkes med å gjennomføre en refinansiering er det risiko for at selskapet må realisere eiendeler til vesentlig 
lavere verdi enn de bokførte verdier.    
 

noTE 17. hEndElSER ETTER balanSEdagEn

På ekstraordinær generalforsamling avholdt 8. mars 2012 ble det vedtatt en rettet emisjon mot Kontrari AS, Dolphin Management AS og AS Banan på 
totalt MnOK 30 til aksjekurs nOK 2 pr aksje. Disse aksjene ble registrert i foretaksregisteret 12 .mars 2012. i tillegg ble det på ekstraordinær gene-
ralforsamling vedtatt å tilby eksisterende aksjonærer i Codfarmers inntil 15 millioner nye aksjer til aksjekurs nOK 2 pr aksje. Prospekt ble publisert 
22. mars 2012 og tegningsperioden for reparasjonsemisjonen startet 22. mars og ble avsluttet 10. april 2012. i reparasjonsemisjonen ble det tegnet 
9.358.976 aksjer til aksjekurs NOK 2 pr aksje. Totalt brutto proveny fra den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen var MNOK 48,7. Codfarmers 
vil benytte midlene til å styrke arbeidskapitalen for å posisjonere selskapet til vekst og for å sette ut ca 3 millioner yngel i sjøen.     
 

noTE 18. TRanSakSjonER MEd næRSTåEndE paRTER

Selskapet har i 2011 kjøpt fisk fra datterselskapene Atlantic Cod Farms AS og Nap Marine AS for tilsammen TNOK 3.981. Kjøp er foretatt til aktuelle 
markedspriser på transaksjonstidspunktet.
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Revisor Beretning

REviSoR bERETning
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Revisor Beretning
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Erklæring fra styret og daglig leder

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2011 er utarbeidet i samsvar med 
gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, 
finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet 
og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og 
konsernet står overfor

ERklæRing FRa STYRET  
og daglig lEdER

Oslo, den    19 / 04   2012
Styret i Codfarmers ASA

Thomas Falck 
Styremedlem

Frode Teigen
Styremedlem

Øivind Tidemandsen
Styremedlem

Harald Dahl
Administrerende direktør

benedicte H. Fossum  
nestleder 

Marianne E. johnsen 
Styrets leder
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