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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Nordstar Fiskeeksport A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hanstholm, den 17. september 2012
Direktion

Poul Røge
direktør

Bestyrelse

Henrik Holm Jensen

Mette Holm Jensen

Poul Røge

formand
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Nordstar Fiskeeksport A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nordstar Fiskeeksport A/S for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der
giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtalen i note 1, hvori ledelsen redegør for
forventningerne til en væsentligt forbedret indtjening, der er en forudsætning for værdien af det indregnede
skatteaktiv på t.kr. 272, samt et indregnet andre tilgodehavende på t.kr. 156 i balancen.
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven har ydet
lån til 2 kapitalejere, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hanstholm, den 17. september 2012

BRANDT
statsautoriseret revisionspartnerselskab

Lennart Mouritzen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Nordstar Fiskeeksport A/S
Chr. Schrødersgade 40
7730 Hanstholm

Bestyrelse

Telefon:

97 96 21 44

Telefax:

97 96 22 62

Hjemmeside:

www.nordstar.dk

E-mail:

info@nordstar.dk

CVR-nr.:

14 87 34 06

Stiftet:

1. november 1990

Hjemsted:

Thisted

Regnskabsår:

1. maj - 30. april

Henrik Holm Jensen, formand
Mette Holm Jensen
Poul Røge

Direktion

Poul Røge, direktør

Revision

BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Bytorvet 34,
7730 Hanstholm
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af fiskeeksport og fiskeforædling.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Udskudt skatteaktiv på t.kr. 272 samt andre tilgodehavender t.kr. 156 er indregnet under forudsætning af,
at det er muligt at anvende skatteaktivet samt tilgodehavendet indenfor en perioden på 3-5 år, hvilket
forudsætter at selskabet aktivitet kan øges og at omkostninger kan tilpasses som omtalt i afsnittet
"Udvikling i regnskabsåret" nedenfor.
Udover det omtalte skatteaktiv, har der ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der
har påvirket indregningen eller målingen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på t.kr. 68.
Markedssituationen har i regnskabsåret 2011/2012 fortsat været præget af den globale økonomiske
afmatning, som finanskrisen har ført med sig. Der har i regnskabsåret været flere indikationer på
bedringer i markedssituationen, som har vist en positiv tendens i selskabets aktivitetsniveau.
Som følge af tidligere års regnskabsmæssige underskud, er der i regnskabsåret gennemført flere tiltag for
at forbedre selskabets indtjening. Der er gennemført omkostningstilpasninger som fremadrettet vil
medføre en positiv indtjening ud fra det nuværende aktivitetsniveau. Da omkostningsbesparelserne blev
gennemført i løbet af regnskabsåret 2011/2012, vil det have en fortsat positiv indvirkning i det
kommende år.
Der har i regnskabsåret 2011/2012 været flere indbrud på selskabets adresse, som har påført
virksomheden en væsentlig omkostning.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig
indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordstar Fiskeeksport A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til en tilnærmet standardkurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen og indgår i
bruttoresultatet.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og
godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Nordstar Fiskeeksport A/S · Årsrapport for 2011/12

6

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år
7 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

Note

2011/12

2010/11

2.577.446

2.721.737

-2.272.791
-71.421

-2.656.750
-124.770

Resultat før finansielle poster

233.234

-59.783

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

4.718
-147.100

39.484
-123.195

90.852

-143.494

-23.097

36.124

67.755

-107.370

Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

0
67.755
0

720.000
0
-827.370

Disponeret i alt

67.755

-107.370

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Resultat før skat
2

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 30. april
Aktiver
Note

2012

2011

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

130.938
67.885

173.960
228.783

Materielle anlægsaktiver i alt

198.823

402.743

Anlægsaktiver i alt

198.823

402.743

Råvarer og hjælpematerialer

808.078

1.004.301

Varebeholdninger i alt

808.078

1.004.301

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

2.054.795
77.497
271.845
551.091
4.660

2.001.645
848.525
294.942
466.224
17.603

Tilgodehavender i alt

2.959.888

3.628.939

Likvide beholdninger

17.605

137.686

Omsætningsaktiver i alt

3.785.571

4.770.926

Aktiver i alt

3.984.394

5.173.669

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Nordstar Fiskeeksport A/S · Årsrapport for 2011/12

10

Balance 30. april
Passiver
Note

2012

2011

Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

500.000
116.128
0

500.000
48.373
720.000

Egenkapital i alt

616.128

1.268.373

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

2.145.859
650.769
557.739
13.899

2.312.048
905.607
676.181
11.460

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.368.266

3.905.296

Gældsforpligtelser i alt

3.368.266

3.905.296

Passiver i alt

3.984.394

5.173.669

Egenkapital
3
4
5

Gældsforpligtelser

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7

Nærtstående parter
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Noter

2011/12

2010/11

1.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Udskudt skatteaktiv på t.kr. 272 samt andre tilgodehavender t.kr. 156 er indregnet under
forudsætning af, at det er muligt at anvende skatteaktivet samt tilgodehavendet indenfor en
perioden på 3-5 år, hvilket forudsætter at selskabet aktivitet kan øges og at omkostninger kan
tilpasses aktiviteten.

2.

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat

3.

-36.124

500.000

500.000

500.000

500.000

48.373
67.755

875.743
-827.370

116.128

48.373

0

720.000

0

720.000

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret

6.

23.097

Overført resultat
Overført resultat primo
Årets overførte overskud eller underskud

5.

-36.124

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital primo

4.

23.097

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til Sparekassen Thy er deponeret:
Kr. 180.000 løsørepant i Toyota truck
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Noter

7.

Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum
5 % af selskabskapitalen:
PR Holding, Hanstholm ApS
HHJ Holding, Sennels ApS
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