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2000 – Et eventyrlig år for Pan Fish

Sterk vekst i inntjeningen
Pan Fish har tilbakelagt et eventyrlig år som er uten sidestykke i selskapets historie. Også innenfor
fiskerinæringen generelt er Pan Fishs resultat enestående. Resultat før skatt ble NOK 743,2 millioner
mot NOK 145,0 millioner for 1999. Resultatfremgangen er 412%. I tillegg kommer resultatet av
egenhandel med aksjer på NOK 180,8 millioner.  Dette er en egenkapitaltransaksjon og føres således
ikke over resultatet.

Dobling av omsetning
Selskapets omsetning ble NOK 4.740, 5 millioner mot NOK 2.210,3 millioner for 1999. Dette tilsvarer
en omsetningsøkning på 115%. Driftsresultatet ble NOK 733,1 millioner. Inkludert i driftsresultatet er
en gevinst på NOK 152,2 millioner fra salg av eiendeler. For 1999 fikk Pan Fish et driftsresultat på
NOK 202,5 millioner. Inkludert i resultatet er en gevinst på NOK 26,6 millioner også fra salg av
eiendeler. Realisasjon av egenbeholdning av konvertible obligasjoner bidrog med NOK 228,1
millioner i finansinntekter i 2000.

Beste 4. kvartal i selskapets historie
Svake laksepriser mot slutten av 2000 førte til lavere omsetning og svekket inntjening i forhold til
forventningene. Likevel ble kvartalet det beste fjerde kvartalet i selskapets historie. Omsetningen ble
NOK 1.652,5 millioner mot NOK 735,5 millioner samme kvartal i 1999. Driftsresultatet ble NOK
129,2 millioner mot NOK 66,1 millioner for fjerde kvartal 1999. Pan Fish har i løpet av året gjort
betydelige investeringer innen øvrige deler av fiskerinæringen for å bli en ledende leverandør av
sjømat i verden.

Sterk vekst i oppdrettsvirksomheten
Oppdrettsvirksomheten bidrog med et driftsresultat på NOK 680,5 millioner mot NOK 178 millioner i
1999. For fjerde kvartal ble driftresultatet NOK 74 millioner mot NOK  59,2 mill. for fjerde kvartal i
1999. Pan Fish slaktet 66.000 tonn laks i 2000 mot 26.000 tonn i 1999. Veksten er meget sterk, men
lavere enn forventet. Lave priser i fjerde kvartal førte til utsettelse av slakting og dermed forskyving av
inntekter. Den kraftigste veksten har Pan Fish hatt på Færøyene hvor forholdene for oppdrett av laks er
svært gode. Reduserte kostnader bidrog til å øke marginen for oppdrettsvirksomheten i konsernet til
tross for svikt i prisene.

Meget godt fjerde kvartal for foredlingsvirksomheten
Pan Fish hadde en betydelig resultat forbedring fra fjerde kvartal 1999 til fjerde kvartal 2000.
Driftsresultatet økte fra minus NOK 0,8 million til NOK 21,4 millioner. Bedre utnyttelse av
konsernets kapasitet samt lavere priser på råstoffet har bidratt sterkest til den gode resultatfremgangen.
For året under ett ble driftsresultat NOK 3,1 millioner mot NOK 1,8 millioner i minus i 1999.

Salgs- og logistikkvirksomheten
Dette virksomhetsområdet bidrog med et driftsresultat på NOK 24,4 millioner for 2000 mot NOK 29,4
millioner for 1999. For fjerde kvartal ble driftsresultatet NOK 6,9 millioner mot NOK 7,4 millioner
samme kvartal 1999.

Sterkt i pelagisk virksomhet
Pan Fish ASA har investert et betydelig beløp i pelagisk sektor i 2000. Dette er strategiske
investeringer gitt forventninger til at en økende andel av de pelagiske artene vil gå til
konsumanvendelse. Samtidig vil konkurransen om råstoff til kvalitetsfôr til oppdrett av bl.a. laks bli
skjerpet. Dette vil kunne føre til en reprising av den pelagiske næringen, ettersom de pelagiske
bestandene sannsynligvis ikke vil vokse totalt sett. Driftsresultatet for den pelagiske virksomheten ble



sterke NOK 40,2 millioner for fjerde kvartal. Totalt bidrog dette virksomhetsområdet med hele NOK
52,3 millioner i driftsresultat i de fem måneden konsernet har vært involvert i pelagisk sektor i 2000.
Pan Fish hadde ikke tilsvarende virksomhet i 1999.

Oppdrett av marine arter
I tråd med konsernets strategi om å bli en ledende leverandør av sjømat, har Pan Fish gjennomført
betydelige investeringer også innen oppdrett av marine arter det siste året. Slike arter vil få økt
betydning i tiden framover. Pan Fish tar sikte på å kunne tilby et bredere produktspekter og å benytte
logistikk- og distribusjonssystemene som er bygd opp for oppdrettsfisk også for andre arter. Som
forventet bidrog virksomhetsområdet negativt med NOK 9,7 millioner i 2000.  Pan Fish hadde ikke
tilsvarende virksomhetsområde i 1999.



Konsernet Pan Fish ASA (tall i mill)/Pan Fish ASA Group (figures in NOK mill)

Proforma

Foreløpig resultatregnskap/Prelim. Profit and Loss Acc. 4th Q00 4th Q99 31.12.00 31.12.99 31.12.99

Driftsinntekter/Operating income 1 652,5 735,5 4 740,5 2 210,3 3 773,5
Driftskostnader/Operating expenses
Avskrivning/Depreciation 64,2 26,5 176,9 58,6 137,1
Andre driftskostnader/Other oper. expenses 1 459,1 642,9 3 830,5 1 949,2 3 335,6
Sum driftskostnader/Total op. expenses 1 523,3 669,4 4 007,4 2 007,9 3 472,6
Driftsresultat/Operating profit (loss) 129,2 66,1 733,1 202,5 300,9
Finansposter/Financial income and exp.
Res. tilknyttede selskap/Income from associates 0,8 2,2 8,8 3,5 8,5
Netto finansposter/Net financial items -70,3 -30,0 1,3 -61,0 -183,1
Sum finansposter/Total financial items -69,6 -27,8 10,0 -57,5 -174,7
Ord. resultat før skatter/Profit (loss) before taxes 59,7 38,3 743,2 145,0 126,2
Skattekostnad/Taxes -3,4 32,3 209,6 44,0 50,8
Ord. resultat/Profit (loss) after taxes 63,1 6,0 533,6 101,0 75,4
Minoritetsinteresser/Minority interest 7,4 2,2 33,1 4,3 20,4
Årsresultat/Profit (loss) for the year 55,7 3,8 500,5 96,7 54,9

Foreløpig Balanse/Prelim. Balance Sheet 31.12.00 31.12.99

Anleggsmidler/Fixed assets
Konsesjoner/Leases 895,4 330,4
Goodwill 288,1 40,0
Maskiner, bygninger/Machinery, buildings etc. 1 753,7 538,0
Aksjer, andre eiendeler/Shares, other assets 619,0 94,4
Sum anleggsmidler/Total fixed assets 3 556,3 1 002,8

Omløpsmidler/Current assets
Varebeholdning/Inventory 1 523,4 865,2
Fordringer/Receivables 868,1 552,8
Likvider/Cash and cash equivalens 185,9 55,9
Sum omløpsmidler/Total current assets 2 577,4 1 473,9

Sum eiendeler/Total assets 6 133,7 2 476,7

Egenkapital/Equity
Aksjekapital/Share capital 128.567.522 shares a 0,50 64,3 2,5
Egne aksjer/Own shares 5.186.945 shares -2,6 -0,2
Annen egenkapital/Other equity 933,3 300,7
Sum egenkapital/Total equity 995,0 303,0

Gjeld/Liabilities
Konvertible lån/Convertible loan 16,0 167,7
Annen langsiktig gjeld/Other long-term liabilities 3 724,8 954,7
Kortsiktig gjeld/Short-term liabilities 1 285,5 972,8
Sum gjeld/Total liabilities 5 026,3 2 095,2

Minoritetsinteresser/Minority interest 112,4 78,5

Sum EK og gjeld/Total Equity and Liab. 6 133,7 2 476,7

Gevinst ved salg egne aksjer/Gain from sale of own shares 180,8 11,0

Nøkkeltall/Key Figures
Res. pr. aksje/Earnings per share¹ 4,54 1,01

Utvannet res. pr. aksje/Diluted earnings per share1 4,10 0,90
Netto driftsmargin/Net operating margin 15,5 % 9,2 %

Justert driftsmargin/Adjusted operating margin2 12,7 % 8,1 %
Avkastning sysselsatt kapital/Return on capital employed 24,3 % 14,5 %
Egenkapitalandel/Equity ratio 18,1 % 15,4 %

Egenkapitalandel justert/Adjusted equity ratio3 18,3 % 27,5 %
Netto rentebærende gjeld/Net interest bearing debt 3 825,4 1 633,8

Gj. antall aksjer/Aver. number of shares (1000)1 110 340 95 989
Gj. antall aksjer utvannet/Aver. number of shares diluted (1000) 122 235 125 989

1 Beregnet på basis av antall aksjer etter splitt i 4/Based on no.of shares after split in 4.
2Justert for gevinst v/salg konsesjoner/Adjusted for profit on sales of Site Leases
3 Egenkapitalandel er justert for konvertibelt obligasjonslån/The equity ratio is adjusted for convertible loan


