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ADMINISTRERENDE
DIREKTØRS
KOMMENTAR
Vi har lagt første halvår med
produksjon i vårt første driftsår
bak oss, og er nå en kommersiell aktør innen landbasert oppdrett.
Havbruk og oppdrett er en spennende næring, det skjer mye nytt
på kort tid og utviklingen er stor.
At vi får være en del av denne
verdiskapningen som er så viktig
for Norge er ett privilegium. Jeg
tør påstå at det ut fra ett teknologisk ståsted skjer mer i næringen nå, enn det har gjort de siste
10 årene sammenlagt. Norge er
avhengig av oppdrett, spesielt
når oljenæringen sliter, og da
er det også viktig å utvikle seg
i riktig retning: miljøvennlig og
bærekraftig produksjon.

UTVIKLING ER
NØKKELEN
TIL SUKSESS!
Produksjonen går nå tilnærmet
smertefritt og jeg skal bruke mye
av min tid fremover til å løfte
selskapet til nye høyder. Jeg
ønsker ikke å bli nok enn
“industriell aktør”, men skille oss
ut med gode effektive løsninger.

Dette er en felles målsetning for
oppdrettsnorge, og jeg er stolt
av å være en del av dette.
Atlantic Lumpus AS er helt i toppsjiktet! Jeg registrerer
at ﬂere oppdrettere av rognkjeks proklamerer seg som
Norges mest moderne anlegg. Jeg utfordrer disse til å
definere ordet moderne. Jeg mener ett moderne anlegg har fasiliteter for å produsere miljøvennlig og energieffektivt, samt har ﬂotte fasiliteter og benytter det
nyeste som finnes på markedet av teknologi. Atlantic
Lumpus AS er verdens mest moderne anlegg for produksjon av rognkjeks, underlagt dette har vi verdens
mest energieffektive produksjon. De som ønsker kan
komme på besøk hos oss så får de også dokumentasjon
på vår energikost pr. produsert fisk.

Marked
Flere aktører etablerer seg og
produksjonen av rognkjeks øker
på landsbasis. Parallelt produseres det mer laks som veier noe
opp for økt rognkjeksproduksjon.
Etterspørselen er fortsatt stor og
det er selgers marked. Konkurranse er sunt og vi vil se mer av
denne i årene som kommer. I
ett ordinært landbasert anlegg
er energikost den største produksjonskostnaden, dette i form
av energi for pumping av vann
fra sjøen og varme/kjøl av vann.
Vi har med vår teknologi redusert denne kostnaden med nær
halvparten, dette gir oss en stor
fordel i en kommende konkurransesituasjon der vi har vesentlig lavere produksjonskostnad.

Bemanning
I takt med økende produksjon
har vi ansatt ytterligere 2 medarbeidere og teller nå 8 faste ansatte. Det er ikke noe som
gleder en ung gründer mer enn akkurat dette, å bidra
til sysselsetting ute i distriktet samtidig som man bidrar
til en bærekraftig utvikling av lakseoppdrett. Jeg har
fra Juni 2016 til nå vært beredskapsvakt 24/7 tilnærmet
alle dager, samt 7 dagers arbeidsuke. Slik er det å være
gründer, men jeg ser frem til å kunne legge fokuset over
på utvikling av selskapet nå som vi begynner å få en god
arbeidsstokk og kan starte innrullering av vaktordning.
Veien videre
Alle operasjoner vi foretar oss er tidkrevende, å drive
pionervirksomhet krever konstant utvikling slik at man
får effektivisert alle ledd og kan ligge helt i front i næringen. Det er godt å se at vi på ﬂere områder har halvert
tiden med relativt enkle grep og gode løsninger.
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STYRETS
BERETNING
Virksomhetens art
Atlantic Lumpus AS er et norsk oppdrettsselskap som
produserer rensefisk til laksenæringen. Selskapets hovedkontor ligger på Sleneset i Lurøy kommune. Rensefisk
benyttes som en effektiv og bærekraftig bekjempelse
av lakselus.
Selskapets kjerneverdier er miljøvennlig produksjon av
et bærekraftig produkt.
Resultat
Selskapet har ved utgangen av juni ett positivt resultat
på 1.58 MNOK. Dette er ett resultat av salg av 118 000
fisk, og selskapet er således i gang med kommersiell
produksjon. Halvårsregnskapet viser et rettvisende bilde
av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven,
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og god
regnskapsskikk.
Arbeidsmiljø og likestilling
Selskapet hadde ved utgangen juni 8 ansatte. Styrets
vurdering er at arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Sykefraværet er marginalt. Styret praktiserer lik lønn for likt
arbeid uavhengig av kjønn, hudfarge eller statsborgerskap. Av selskapets 8 ansatte er 2 kvinner, hvorav 1 av
disse i ledelsen. Styret består av 2 personer, alle menn
Ytre miljø

Atlantic Lumpus AS påvirker ikke det ytre miljø. Selskapets virksomhet er ikke spesielt energikrevende grunnet
høy resirkuleringsgrad/gjenbruk av sjøvann som benyttes i produksjon. Selskapets virksomhet er i seg selv
et bidrag til styrket bærekraft og bedre miljøprofil for
oppdrettsnæringen.
Forskning og utvikling (FoU)
Selskapet driver ingen FoU aktiviteter. Selskapet er engasjert i forskning og utvikling av arten, og er på banen
for å starte FoU aktiviteter.
Fortsatt drift
Styret anser at forutsetningene til fortsatt drift er til stede,
og halvårsregnskapet er satt opp i henhold til dette.
Styret baserer sin vurdering på selskapets finansielle
stilling og inngåtte langsiktige kontrakter som sikrer en
god inntektsstrøm i årene fremover.
Andre forhold
Styret kjenner ikke til andre forhold av viktighet for å
bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår
av regnskapet og balansen med noter.
Det er ikke inntrådt andre forhold som etter styrets syn
har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Sleneset, 15.09.2017
Styret i Atlantic Lumpus AS
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ØKONOMI
Salgsinntekter
Vi oppnår fortsatt god salgspris på rognkjeks tross at det
er betydelig mer fisk ute på markedet. Etterspørselen
oppleves som mindre, men markedet er langt fra mettet
enda. Selskapet har kontrakter med høye volumer og
fastsatt salgspris, dette sikrer salgsinntekter i årene som
kommer uavhengig av variasjoner i markedet.

Balanse
Kortsiktig gjeld er høy ved halvår, dette skyldes ett åpent
byggelån på 17 MNOK samt forskudd fra kunder. Anlegget er nå ferdigstilt og vi har pr. september konvertert
fra byggelån til langsiktig lånekapital. Konverteringen
medfører vesentlig høyere andel av langsiktig finansiering,
samt reduserte finanskostnader.

Resultat
For perioden 01.01.2017 – 30.06.2017 solgte selskapet
118 000 stk fisk med en snittpris på 30 kr pr. stk. fisk. Til og
med september har vi levert 675 000 fisk med en snittpris
på 29 kr pr. stk. Høy snittpris skyldes i hovedsak levering
av stor fisk til kunder uten kontrakt, vår kontraktsfesta fisk
ligger en del lavere i salgsverdi. Dersom vi når budsjettert
salg av 1 million stk fisk inneværende år, ser utsiktene for
ett godt årsresultat meget lovende ut.

Som en del av finansieringen har de 2 største eierne inne
ansvarlig lån på totalt 4.73 MNOK, samt en leverandør
med ansvarlig lånekapital inn til selskapet på 1.25 MNOK.
Sistnevnte skal innen utgangen av inneværende år betales
ut. De to øvrige lån på totalt 4.73 MNOK kan konverteres
til aksjekapital, konverteringskurs er 6 måneders verdi på
aksjen minus 10 %.
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PRODUKSJON
Regnskapstallene i denne halvårsrapporten går til 30. Juni,
og vi hadde da levert 118 000 fisk. Tilbakemeldingene
fra kundene er ensidig positive, de har sjeldent eller aldri
mottatt så ﬂott fisk, og det er nesten ikke dødelighet å
registrere. De første uker etter de er kommet ut i sjø er
det ikke unormalt med en dødelighet på 5-10% for så å
stabilisere seg nedover. Vår fisk har etter ﬂere uker i sjø
ligget stabilt på rundt 1 % dødelighet etter usett i sjø.
Dette kommer kundene til gode i form av lavere kostnader, mere effektiv lusebekjempelse og mindre tidkrevende
for røkterne på merdkanten.
I landanlegget har det generelt sett gått over all forventning, med nytt anlegg og en uerfaren arbeidsstokk
må man regne med noen uheldige hendelser. Det har
til nå vært fraværende med unntak av enkelte tekniske
utfordringer, ingen som har medført ekstraordinært økt
dødelighet. Vi har et daglig svinn på mellom 0.01 % og
0.02 % i produksjonen de siste ukene før levering, det er
å anse som meget lavt.

Av vår første ordinære generasjon med fisk har vi per
september levert 675 000 stk fisk med en snittvekt på 44
gram. Av denne generasjonen har vi stående i anlegget
300 – 350 000 stk som blir leveringsklare inneværende
år, det betyr at vi fortsatt har forventinger om å kunne
levere 1 million fisk på dette første driftsåret.
Vi har allerede klekket neste generasjon med fisk, den
klekte i august og står nå i startfôringsavdelingen og
tilvennes tørrfôr. Klekkingen gikk bra, fisken ser fin ut, og
prøver sendt til laboratorium viser ingen tegn til sykdom.
Den første fisken fra dette innlegget er estimert å være
leveringsklar i februar/mars 2018, vi planlegger i tillegg
til dette innlegget av rogn, ytterligere ett innlegg for
levering neste år.

MED TANKE PÅ
AT DETTE ER
VÅR FØRSTE
PRODUKSJON
HAR DET GÅTT
OVER ALL
FORVENTNING.
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Resultatregnskap
		
DRIFTSINNTEKTER OG
DRIFTSKOSTNADER

Note

30.06.2017

30.06.2016

		

Salgsinntekt 		
Annen driftsinntekt 		
Sum driftsinntekter 		

3 534 360
0
3 534 360

0
7 000
7 000

Varekostnad 		
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer
10
Lønnskostnad
4
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
3
Annen driftskostnad
4
Sum driftskostnader
1

706 900
-6 283 663
1 740 356
1 712 419
3 217 841
1 093 853

0
0
0
0
201 762
201 762

Driftsresultat 		

2 440 507

-194 762

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 		
Annen finansinntekt 		
Annen rentekostnad 		
Annen finanskostnad 		
Resultat av finansposter 		

270
0
858 449
1
-858 180

892
1 205
2 024
72
0

Ordinært resultat før skattekostnad 		
Ordinært resultat 		

1 582 327
1 582 327

-194 762
-194 762

Årsresultat 		

1 582 327

-194 762

Overføringer
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 		
Overført til udekket tap		
Sum overføringer 		

1 582 327
0
1 582 327

0
-194 762
-194 762
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Balanse
		

Note

30.06.2017

30.06.2016

3
3
1, 3, 11

30 187 863
447 318
30 635 181

31 911 851
47 118
31 958 969

Sum anleggsmidler		

30 635 181

31 958 969

10, 11

7 855 754

0

Fordringer
Kundefordringer
1, 11
Andre kortsiktige fordringer
1, 9
Sum fordringer 		

0
154 488
154 488

8 750
3 594 895
3 603 645

6

2 453 137

1 489 080

Sum omløpsmidler 		

10 463 379

5 092 725

Sum eiendeler 		

41 098 560

37 051 693

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Balanse
		
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

30.06.2017

30.06.2016

5, 7
7

3 600 000
4 070 000
7 670 000

3 600 000
4 070 000
7 670 000

-304 478
-304 478

-352 789
-352 789

7

7 365 522

7 317 211

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
11
Øvrig langsiktig gjeld
8
Sum annen langsiktig gjeld		

3 000 000
5 505 991
8 505 991

0
4 975 258
4 975 258

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
11
Leverandørgjeld 		
Skyldig offentlige avgifter 		
Annen kortsiktig gjeld
11, 12
Sum kortsiktig gjeld		

17 999 486
3 870 365
186 776
3 170 420
25 227 047

17 891 583
5 688 318
176 618
1 002 705
24 759 224

Sum gjeld 			

33 733 038

29 734 482

Sum egenkapital og gjeld 		

41 098 560

37 051 693

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs 		
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Udekket tap
7
Sum opptjent egenkapital 		
Sum egenkapital
GJELD

Sleneset, 15.09.17
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Kontantstrømoppstilling
		
Note
30.06.2017
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 		
48 311
Periodens betalte skatt 			
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler			
Ordinære avskrivninger 		
2 543 424
Nedskrivning anleggsmidler 			
Endring i varelager 		
-7 855 754
Endring i kundefordringer 		
8 750
Endring i leverandørgjeld 		
-1 817 953
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon
og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 			
Effekt av valutakursendringer 			
Endring i andre tidsavgrensningsposter 		
2 966 692
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
-4 106 530
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 			
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 		
-6 568 050
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 			
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 			
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 			
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 			
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
-6 568 050
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 		
4 000 000
Innbetalt forskudd fra kunder 		
4 000 000
Innbetalinger ved mottak av investeringstilskudd 		
4 000 000
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 		
-469 267
Netto endring i kassakreditt/byggelån 		
107 903
Innbetalinger av egenkapital 			
Tilbakebetalinger av egenkapital
Utbetalinger av utbytte
Innbetalinger av konsernbidrag
Utbetalinger av konsernbidrag
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
11 638 636
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 		

30.06.2016
-352 788
0
0
0
0
0
-8 750
3 550 474
0
0
1 828 185
5 017 121

0
-30 166 784
0
0
0
0
-30 166 784

1 995 258
5 733 000

17 891 583
0

25 619 841

964 057

470 178

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01. 		

1 489 080

1 018 902

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 30.06. 		

2 453 137

1 489 080
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Noter til
regnskapet
Note 1 Regnskapsprinsipper

Halvårsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester.
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs.
at kostnader medtas i samme periode som tilhørende
inntekter inntektsføres. Pr. 30.06.2017 er selskapet i ordinær drift.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig 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 mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene
det gjelder vil være blant de postene som omhandles
nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk
levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært
over antatt økonomisk levetid. Selskapets varige driftsmidler er behandlet som anlegg under utførelse og det
er dermed ikke foretatt avskrivninger.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
er beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med
oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.
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Noter til
regnskapet
Note 2 Skatt
ÅRETS SKATTEKOSTNAD 		

30.06.2017

30.06.2016

Resultatført skatt på ordinært resultat
Betalbar skatt 		
Endring i utsatt skattefordel		
Skattekostnad ordinært resultat 		

0
0
0

0
0
0

Skattepliktig inntekt
Ordinært resultat før skatt 		
Permanente forskjeller 		
Endring i midlertidige forskjeller		
Skattepliktig inntekt 		

1 582 327
0
-5 290 625
-3 708 299

-194 762
-5 733 000
5 733 000
-194 761

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt på årets resultat		
Sum betalbar skatt i balansen 		

0
0

0
0

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

		
Varige driftsmidler
Varebeholdning
Sum 		

2017
-8 298 128
7 855 754
-442 374

Akkumulert fremførbart underskudd
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt
Grunnlag for beregning av utsatt skatt
Utsatt skatt (24 %)

2016
-5 732 999
0
-5 732 999

Endring
2 565 129
-7 855 754
-5 290 625

-3 910 726
4 353 100
0

-202 427
5 935 427
0

3 708 299
1 582 327
0

0

0

0

I henhold til god regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.
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Noter til
regnskapet
Note 3 Anleggsmidler

		
		
Anskaffelseskost pr. 01.01.17
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler
= Anskaffelseskost 30.06.17
Akkumulerte avskrivninger 30.06.17
= Bokført verdi 30.06.17
Årets ordinære avskrivninger

Maskiner
og anlegg

Driftsløsøre,
inventar ol.

Anlegg under
utførelse

41 598 755
832 111
42 430 866
3 163 862
39 267 004
2 094 649

414 140
66 599
480 739
33 421
447 318
29 421

0 år

0-5 år

			

Aktivert tilskudd

Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.17 		
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 		
= Anskaffelseskost 30.06.17 		
Akkumulerte avskrivninger 30.06.17 		
= Bokført verdi 30.06.17 		
Årets ordinære avskrivninger 		

-5 733 000
-4 000 000
-9 733 000
-653 858
-9 079 142
-411 650

36 279 895
-3 101 290
33 178 605
2 543 424
30 635 180
1 712 419

Økonomisk levetid

Økonomisk levetid
Aktiverte tilskudd inntektsføres over 10 år. Inntektsføringen skjer som
en reduksjon av avskrivninger anleggsmidler

0
0
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Noter til
regnskapet
Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte,
godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 		
Lønninger 			
Arbeidsgiveravgift 		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser 		
Aktiverte lønnskostnader 		
Sum 			

30.06.2017
1 594 282
82 123
25 245
38 705
0
1 740 356

30.06.2016
1 344 124
81 083
11 036
32 918
-1 469 161
0

Daglig 		
leder
Styre

Bedriftsforsamling

Gjennomsnittlig antall årsverk: 1
		
Ytelser til ledende personer
Lønn 		
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

345 316
6 906
0

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 1. halvår 2017 utgjør
kr 59 167,- . Det er ikke betalt honorar for andretjenester.
Revisor for selskapet ble valgt i desember 2015.
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Noter til
regnskapet
Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I ATLANTIC LUMPUS AS
PR. 30.06.2017 BESTÅR AV:
			
Ordinære aksjer 		
Sum 			

Antall
Pålydende
3 600 000
1,00
3 600 000 		

Bokført
3 600 000
3 600 000

EIERSTRUKTUR
De største aksjonærene i % pr. 30.06.2017
ZIKO HOLDING AS 		
LARSSEN AS 		
NISTUÅ II AS 		

Ordinære
2 140 187
1 080 000
360 000

Eierandel
59,45 %
30,00 %
10,00 %

Stemmeandel
59,45
30,00
10,00

ØVRIGE 			

20 578

0,57 %

0,57

Totalt antall aksjer		

3 600 000

100,00 %

100,00

Note 6 Bundne midler
Pr 30.06.2017 hadde selskapet bundne midler med kr 147 061. Dette er forskuddstrekk ansatte.
Skyldig skattetrekk pr 30.06.2017 utgjorde kr 147 061.

Note 7 Egenkapital
		
Aksjekapital
Overkursfond
Pr. 01.07.2016
3 600 000
4 070 000
Resultat, 31.12.2016 			
Resultat, pr 30.06.2017 			
Pr 30.06.2017
3 600 000
4 070 000

Udekket tap
-352 789
-1 534 016
1 582 327
-304 478

Sum egenkapital
7 317 211
-1 534 016
1 582 327
7 365 522
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Note 8 Langsiktig gjeld
Selskapets øvrige langsiktige gjeld består av ansvarlig
lån fra selskapets aksjonærer

			
Ansvarlig lån fra Larssen AS 			
Ansvarlig lån fra Billund Aguakulturservice AS		
Ansvarlig lån Ziko Holding AS			

30.06.2017
3 730 000
775 991
1 000 000

30.06.2016
3 730 000
1 245 258
0

Sum ansvarlige lån 			

5 505 991

4 975 258

				
30.06.2017
Forskuddsbetaling til leverandører			
0
Forskuddsbetalt leie anlegg 			
106 389
Forskuddsbetalt leasing 			
10 434
Forskuddsbetalt leie maskiner			
7 128
Andre forskuddsbetalte kostnader 			
28 736
Tilgode mva 				
Sum kortsiktige fordringer 			
152 686

30.06.2016
2 651 587
103 545
29 830
20 267
68 939
720 727
3 594 895

Note 9 Fordringer
Posten kortsiktige fordringer består av følgende:

Note 10 Varer
				
Fiskebeholdning 			
Beholdning av fór 			
Sum				

Fiskebeholdningen er vurdert til laveste verdi av selvkost
og netto salgsverdi (forventet salgsverdimed fratrekk
for kostnader frem til salgstidspunktet).

30.06.2017
7 855 754
0
7 855 754

30.06.2016
0
0
0
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Note 11 Pantstillelser og garantier

				 30.06.2017
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 			
3 000 000
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 			
17 999 486
Kortsiktig gjeld til Lurøy Kommune 			
750 000
Sum 				
21 749 486

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler
Driftstilbehør 			
Varelager 				
Kundefordringer			
Sum 				

30.06.2016
0
17 891 583
750 000
18 641 583

30 635 181
7 855 754
0
38 490 935

31 958 969
0
8 750
31 967 719

Annen kortsiktig gjeld			
				
Lån til Lurøy Kommune 			
Forskudd fra kunder *) 			
Skyldig lønn og feriepenger 			
Påløpte kostnader			

30.06.2017
750 000
2 232 820
121 975
65 625

30.06.2016
750 000
0
246 721
5 984

Sum annen kortsiktig gjeld 			

3 170 420

1 002 705

Note 12

*) Gjelder forskuddsbetaling av fisk som leveres i 2017
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Erklæring
Styrets medlemmer erklærer at halvårsregnskapet for perioden 01.01.2017 - 30.06.2017 etter vår beste
overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et
rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og
at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til
selskapet sammen med de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene selskapet står ovenfor.

Sleneset, den 15.09.2017
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