
Børs- og pressemelding Q4 2001 og foreløpig regnskap for 2001 
 
 
Resultat fjerde kvartal 
Fjerde kvartal ble som ventet svakt for Pan Fish med et driftsresultat på kr 53,3 millioner i 
minus mot kr 129,2 millioner for fjerde kvartal 2000. Inkludert i driftsresultatet er en 
ekstraordinær nedskrivning av varelager kr 37 millioner som følge av svært lave laksepriser i 
fjerde kvartal. Driftsresultat før ordinære avskrivninger og ekstraordinær nedskrivning 
(EBITDA) ble kr 54,6 millioner mot kr 197,7 millioner i 2000. Resultat før skatt ble kr 145,2 
millioner i minus mot kr 59,7 millioner i 2000. Den vesentligste årsaken til det negative 
resultatet er meget lave priser på laks i fjerde kvartal. Driftinntektene ble kr 1,72 milliarder i 
kvartalet mot kr 1,65 milliarder i 2000. 
 
Foreløpig regnskap for 2001 
For 2001 fikk Pan Fish et driftsresultat på kr 143,9 millioner mot kr 733,1 millioner året før. 
Inkludert i driftsresultatet for 2000 er en gevinst på kr 152,2 millioner fra salg av 
anleggsmidler. Før ekstraordinær nedskrivning ble EBITDA kr 421,7 millioner mot kr 914,2 
millioner i 2000. Under finansposter er utskillelse av Pan Pelagic og Pan Marine inntektsført 
med kr 545 millioner. Resultat før skatt ble kr 361,8 millioner i 2001. For 2000 ble resultat før 
skatt kr 743,3 millioner etter at realisasjon av egenbeholdning av konvertible obligasjoner 
bidrog med kr 228,1 millioner i finansinntekter.   
  
Balanse 
Konsernets balanse var kr 8,36 milliarder 31.12.2001 mot kr 6,15 milliarder samme tidspunkt 
året før. Den vesentligste årsaken til veksten er konsolidering av Pan Pelagic samt kjøp av 
oppdrettsselskapene Gjølaks og Salmonor. Til tross for den betydelige veksten har Pan Fish 
opprettholdt 14% bokført egenkapitalandel inkludert minoriteter. Gjennomsnittlig bokført 
konsesjonsverdi er kr 9,5 millioner. Dette er betydelige lavere enn markedsverdi, og det ligger 
dermed en reserve i konsernets konsesjonsverdier. Ved årsskiftet hadde Pan Fish knapt 4,6 
millioner egne aksjer. Egenkapitalen er redusert med kostprisen på aksjene. Selskapet hadde i 
overkant av 5.200 aksjonærer ved årsskiftet. 
 
I slutten av januar gjennomførte Pan Fish en rettet emisjon og salg av egne aksjer som tilførte 
selskapet kr 300 millioner. Emisjonskursen ble fastsatt til sluttkurs dagen før emisjon/salg av 
egne aksjer ble gjennomført.  
 
Oppdrettsvirksomheten 
Oppdrettsvirksomheten i konsernet fikk et driftsresultat etter nedskrivning av varelager med 
kr 37 millioner på 105,6 millioner i minus i fjerde kvartal mot kr 74 millioner i 2000. Pan Fish 
slaktet 22.400 tonn laks i fjerde kvartal mot 16.700 tonn i 2000. Gjennomsnittlig oppnådd 
salgspris til oppdretter i fjerde kvartal var kr 16,70 pr. kg for sløyd pakket laks mot kr 26,80 i 
2000. For 2001 ble driftsresultatet kr 29,1 millioner i minus mot kr 680,5 millioner i 2000. 
Inkludert i driftsresultatet i 2000 er en gevinst ved salg av anleggsmidler med kr 152,2 
millioner. I 2001 slaktet Pan Fish 90.000 tonn laks mot 64.200 tonn i 2000. For 2001 ble 
gjennomsnittlig oppnådd salgspris til oppdretter kr 21 pr. kg sløyd pakket laks mot kr 31,89 i 
2000. Kostnadene pr. produsert kilo laks fortsetter å synke, og er lavere i fjerde kvartal i 2001 
enn for tilsvarende kvartal i 2000. Pan Fish har en produksjonskapasitet på omlag 150.000 
tonn atlantisk laks. Samlet selger Pan Fish om lag 15% av den totale produksjonen i verden.  
 



Foredlingsvirksomheten 
Foredlingsvirksomheten har hatt en god utvikling i 2001, og bidrog med et driftsresultat på kr 
28,2 millioner i fjerde kvartal mot kr 21,4 millioner samme kvartal 2000. For 2001 ble 
driftsresultatet kr 88,3 millioner for foredlingsvirksomheten mot kr 3,1 millioner i 2000.  
 
Salgsvirksomheten 
Salgsvirksomheten har også hatt en positiv resultatutvikling gjennom året. Driftsresultatet i 
fjerde kvartal ble kr 15,1 millioner mot kr 6,9 millioner i samme kvartal i 2000. For 2001 ble 
driftsresultatet kr 40,5 millioner mot kr 24,4 millioner i 2000. De viktigste markedene for Pan 
Fish er EU, USA og Japan/Kina. Pan Fish har i løpet av de siste fem årene bygget opp et 
verdensomspennende nettverk for salg av sjømatprodukter.       
 
Pan Pelagic 
I fjerde kvartal ble det fremsatt et tilbud til aksjonærene i Pan Pelagic ASA om kjøp av 
samtlige aksjer i selskapet. Pr. 15.02. eide Pan Fish 98,9% av aksjene. Pan Pelagic er landets 
største produsent og eksportør av pelagisk fisk til konsum, en av landets største produsenter 
av fiskemel og –olje og en av landets største investorer i pelagisk fiske gjennom investeringer 
i til sammen 16 fartøyer med konsesjon til pelagisk fiske. I tillegg har Pan Pelagic en 
strategisk andel i Austevoll Havfiske som er et av Norges største fiskeriselskap med blant 
annet eierandeler i fem fiskefartøy i Norge og syv globalt. I dag går en betydelig andel av 
verdens produksjon av fiskemel og -olje til akvakultur. Den pelagiske virksomheten bidrog 
med et driftsresultat på kr 14,1 millioner i fjerde kvartal. Dette er svakere enn forventet 
vesentlig på grunn av lave marginer og volum innen området konsum. Driftsresultatet for Pan 
Pelagic ASA ble kr 96,4 millioner i 2001, hvorav kr 72,4 millioner ble konsolidert i Pan Fishs 
regnskap. I 2001 har Pan Pelagic vært konsolidert som datterselskap i perioden fra 01.01. til 
31.03. og fra 01.09. I perioden fra 01.04. til 31.08. var selskapet konsolidert som tilknyttet 
selskap og rapportert under finansposter.  
 
I begynnelsen av januar kjøpte Pan Pelagic ytterligere 48% av Vadsø Sildoljefabrikk og eier 
etter dette 96% av aksjene i selskapet. 
  
Pan Marine 
Pan Fishs eierandel i Pan Marine ASA er under 50%.  Selskapets resultat er derfor tatt inn 
som resultat fra tilknyttet selskap. Pan Fishs andel ble kr 8,4 millioner i minus. 
 
 
Kontaktpersoner: Arne Nore 70116100, 92636633, Ola Holen 70116100, 91369253 
  



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

Resultatregnskap/Profit and Loss Acc. 4th Q01 4th Q00 1.1-31.12.01 31.12.00

Driftsinntekter/Operating income 1 715,2 1 654,6 5 592,4 4 742,5
Driftskostnader/Operating expenses

Avskrivning/Depreciation 70,9 68,5 240,8 181,2
Andre driftskostnader/Other oper. expenses 1 697,6 1 456,9 5 207,7 3 828,3
Sum driftskostnader/Total op. expenses 1 768,5 1 525,4 5 448,5 4 009,5
Driftsresultat/Operating profit (loss) -53,2 129,2 143,9 733,1
Finansposter/Financial income and exp.
Res. tilknyttede selskap/Income from associates 16,6 0,6 32,7 8,6
Netto finansposter/Net financial items -108,5 -70,0 185,2 1,6
Sum finansposter/Total  financial items -91,9 -69,4 217,8 10,2
Ord. resultat før skatter/Profit (loss) before taxes -145,2 59,7 361,8 743,2
Skattekostnad/Taxes -31,5 -3,4 101,8 209,6
Ord. resultat/Profit (loss) after taxes -113,7 63,1 260,0 533,6
Minoritetsinteresser/Minority interest -25,2 8,6 13,0 34,2
Årsresultat/Profit (loss) for the year -88,5 54,5 247,0 499,4

Balanse/Balance Sheet 31.12.01 31.12.00

Anleggsmidler/Fixed assets
Konsesjoner/Licences 1 435,2 873,3
Goodwill 588,2 279,9
Maskiner, bygninger/Machinery, buildings etc. 2 273,3 1 764,5
Aksjer, andre eiendeler/Shares, other assets 1 076,6 649,3
Sum anleggsmidler/Total fixed assets 5 373,3 3 567,0

Omløpsmidler/Current assets
Varebeholdning/Inventory 1 877,8 1 525,4
Fordringer/Receivables 1 028,8 870,6
Likvider/Cash and cash equivalens 83,6 184,4
Sum omløpsmidler/Total current assets 2 990,2 2 580,4

Sum eiendeler/Total assets 8 363,5 6 147,4

Egenkapital/Equity
Aksjekapital/Share capital  152.661.813 shares a 0,50 76,3 64,3
Egne aksjer/Own shares 4.590.903  shares -2,3 -2,6
Annen egenkapital/Other equity 938,2 667,0
Sum egenkapital/Total equity 1 012,2 728,7

Minoritetsinteresser/Minority interest 161,7 113,6

Gjeld/Liabilities
Konvertible lån/Convertible loan 0,3 16,0
Annen langsiktig gjeld/Other long-term liabilities 4 725,5 3 786,9
Kortsiktig gjeld/Short-term liabilities 2 463,8 1 502,2
Sum gjeld/Total liabilities 7 189,6 5 305,1

Sum EK og gjeld/Total Equity and Liab. 8 363,5 6 147,4

Nøkkeltall/Key Figures
Res. pr. aksje/Earnings per share 1,97 4,54
Utvannet res. pr. aksje/Diluted earnings per share 1,93 4,00
Netto driftsmargin/Net operating margin 2,6 % 15,4 %
Avkastning sysselsatt kapital/Return on capital employed 14,5 % 22,8 %
Egenkapitalandel/Equity ratio 14,0 % 13,7 %
Egenkapitalandel justert/Adjusted equity ratio 14,0 % 14,0 %
Netto rentebærende gjeld/Net interest bearing debt 5 649 3 835
Gj. antall aksjer/Aver. number of shares (1000) 125 241 110 340
Gj. antall aksjer utvannet/Aver. number of shares diluted (1000) 127 941 122 234
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