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Dette er Pan Marine ASA 
 
Pan Marine ASA var opprinnelig et eget forretningsområde innenfor Pan Fish med en strategi 
på å utvide gruppens produktspekter med hvitfisk og skalldyr. En majoritetsandel av Pan 
Marine ASA ble utdelt som utbytte til aksjonærene i Pan Fish ASA i juni 2001. Selskapet har 
i dag totalt 4.058 aksjonærer, hvorav Pan Fish ASA er den største med en eierandel på 49,7%. 
 
Pan Marine gruppen har i dag aktivitet innen oppdrett av piggvar, kveite og torsk, foredling av 
hvitfisk og salg og distribusjon av levende, fersk og frossen sjømat. 
 
Oppdrett 
 
Norge har lang erfaring innen oppdrett av laks og ørret, mens oppdrett av marine arter er 
relativt nytt. Innen marine arter har yngelproduksjonen og dermed tilgang på yngel vært en 
flaskehals i matfiskproduksjonen. De siste årene har det imidlertid vært en betydelig utvikling 
innen intensiv produksjon av marin yngel, og det er nå mulig å produsere i større antall yngel 
av både piggvar, kveite og torsk. I 2002 forventer Pan Marine selskaper å sette ut i 
matfiskanleggene totalt ca. 450.000 piggvaryngel, ca. 160.000 kveiteyngel og ca. 100.000 
torskeyngel. 
 
Pan Marine gruppen er involvert i oppdrett av piggvar, kveite og torsk i Norge og piggvar i 
Kina. Det krever betydelige investeringer og tar tid å bygge opp produksjonsvolum før en har 
større kvanta og slakte. I Norge kan vi kalkulere med 3-4 år for å få en kveite opp i 5-6 kg, 2 
år for å få en piggvar over 2 kg og 1,5-2 år for å få en torsk opp i 5 kg. Samtidig er prisene på 
slaktefisk av disse artene betydelig høyere enn for laks. I dag returnerer en til 
oppdrettsanleggene i Norge NOK 70-80 pr. kg for sløyd 2-3 kg piggvar, NOK 70-90 pr. kg 
for sløyd 3-7 kg kveite og NOK 35-45 pr. kg for sløyd og hodekappet 2-6 kg torsk. 
 
I høst har vi startet og ukentlig slakte oppdrettet piggvar, kveite og torsk. Vi har nå erfaring 
med at kundene verdsetter den høye og stabile kvaliteten, ferskhetsgraden og tilgjengeligheten 
på våre oppdrettsprodukter. Men kvantumene med slakteklar marin fisk er fremdeles 
begrenset og vi forventer ikke å kunne tilby mer enn 500-600 tonn fra gruppens norske 
oppdrettsanlegg i 2003. 
 
Oppdrettsanlegget for piggvar i Kina satte ut den første yngelen i januar 2002 og forventer å 
starte salget i januar 2003. Piggvaren vil bli solgt levende i det asiatiske markedet, hvor det er 
et godt utviklet distribusjonsnett og høyt forbruk av levende fisk. Dagens prisnivå for levende 
piggvar i det kinesiske markedet er NOK 130-160 pr. kg. Pan Marine Qingdao Ltd. forventer 
å ha for salg vel 140 tonn levende piggvar i 2003. 
 
Foredling og salg 
 
Pan Marine har foredling av villfanget fisk i Norge, Kina og USA. Kombinasjonen av en sterk 
norsk krone, høyt rentenivå og høye lønninger har ført til en utvikling hvor foredling i Norge 
har betydelig svekket sin konkurranseevne overfor utlandet. Denne utviklingen gjør det lite 
interessant for Pan Marine å videreutvikle foredling i Norge. I oktober 2002 begjærte 
Sunnmørsfisk AS, hvor Pan Marine kontrollerte ca. 50%, oppbud. I Norge er nå Pan Marine 



involvert i mottak og foredling av hvitfisk gjennom Pan Marine Processing AS, med en 
filetavdeling i Fræna og et pakkeavdeling i Ålesund. 
 
Pan Marine har salgskontor for hvitfisk og skalldyr i Ålesund, Pan Marine Sales AS. 
Salgskontoret er samlokalisert med Pan Fish Sales AS og samlet kan en nå tilby markedet et 
spekter av oppdrettsprodukter fra Norge; laks, ørret, piggvar, kveite og torsk. I tillegg tilbyr 
Pan Marine Sales AS hvitfisk og skalldyr fisket i Norge og Russland. 
 
I Kina har Pan Marine etablert foredling, salg og distribusjon av sjømat. For det kinesiske 
markedet har en et eget distribusjonssenter i Shanghai og et avdelingskontor i Beijing. 
Distribusjonssenteret, Pan Fish Shanghai Ltd, åpnet i oktober 2001 og fokuserer på å levere et 
bredt spekter av sjømat direkte til supermarkeder, internasjonale hoteller og catering. 
Aktiviteten inkluderer også foredling av hvitfisk, pelagisk fisk, laks og ørret både for 
innenlandsmarkedet og for eksport. Pan Marine sammarbeider også med kinesiske oppdrettere 
om å selge levende ferskvannskrabbe og fileter av tilapia i eksportmarkeder gjennom Pan Fish 
gruppens globale salgsnett. 
 
I USA ble Starfish Inc. etablert i 1998 for å selge frossen ferdigpakket sjømat direkte til 
supermarkeder og catering. I dag er Starfish representert i 3000 butikker, hovedsakelig med 
egne merkevarer. Produktspekteret består av porsjoner med eller uten saus, frityrstekte fileter 
med eller uten pommes frites og porsjonsskåler med sjømat, grønnsaker, saus og ris. 
 
 
Regnskap pr. 20. september 2002 
 
Resultatregnskap 
Pan Marine konsernet hadde driftsinntekter i 3.kvartal 2002 på NOK 125,8 mill. og hittil i år 
på NOK 414,1 mill. Driftsresultatet for 3.kvartal var NOK -52,3 mill. og hittil i år NOK -68,7 
mill. Driftsresultatet i 3.kvartal 2002 er belastet med en nedskrivning av konsesjonsverdiene 
for oppdrettsanleggene på totalt NOK 36 mill. Resultat før skatt i 3.kvartal 2002 var NOK -
77,0 mill. og hittil i år NOK -96,6 mill. Finanskostnader i 3.kvartal 2002 er belastet med en 
nedskrivning på NOK 16,8 mill. på aksjene i Sunnmørsfisk AS. 
 
 
Balanse 
I løpet av 3.kvartal 2002 har konsernets balanse blitt redusert med NOK 170,4 mill. og utgjør 
pr. 30.9.2002 NOK 419,3 mill. Hovedårsaken til denne reduksjonen er at Sunnmørsfisk ikke 
lenger inngår i konsernet samt nedskrivingen av konsesjonsverdiene i oppdrett. Pr. 30.9.2002 
utgjør bokført egenkapital i konsernet NOK 216,2 mill., der minoritetsinteresser utgjør NOK 
17,5 mill. Dette representerer en egenkapitalandel på 51,6% mot 47,9% pr. 30.6.2002. 
 
 
Oppdrett 
Forretningsområdet Oppdrett hadde i 3.kvartal 2002 driftsinntekter på NOK 0,1 mill. og hittil 
i år NOK 1,7 mill. Driftsresultatet i 3.kvartal 2002 var NOK -41,7 mill. og hittil i år  
NOK – 49,2 mill. Driftsresultatet i 3.kvartal 2002 er belastet med nedskrivning av 
konsesjonsverdiene med NOK 36,0 mill. 
 
Resultatene innenfor oppdrett reflekterer at produksjonsvolumet av marin fisk fremdeles er 
lavt og kun begrensede kvanta har blitt slaktet så langt. En forventer at det vil ta tid og kreve 



ytterligere investeringer for å bygge opp produksjonsvolumet og utnytte kapasiteten på 
oppdrettslokalitetene. Gjennom denne perioden forventer en at oppdrettsområdet vil fortsette 
å vise negativ inntjening. Med bakgrunn i dette, samt den generelle situasjonen innenfor 
sjømatsektoren, har Pan Marine nå funnet det riktig å nedskrive alle konsesjonsverdier til 0 i 
konsernets balanse. 
 
 
Foredling og salg 
Forretiningsområdet Foredling og Salg hadde i 3.kvartal 2002 driftsinntekter på NOK 125,8 
mill. og hittil i år NOK 413,3 mill. Driftsresultatet i 3.kvartal 2002 var NOK -10,2 mill. og 
hittil i år NOK – 18,1 mill.  
 
Finanskostnader i 3.kvartal 2002 er belastet med en nedskrivning på NOK 16,8 mill. som 
reflekterer konsernets bokførte verdi på aksjene i Sunnmørsfisk AS. 
 
Pan Marine konsernet har en bokført goodwill på NOK 18,7 mill. for selskaper innen salg og 
distribusjon av sjømat. Markedsposisjonen til konsernets salgs- og distribusjonsvirksomhet 
viser en positiv utvikling og en forventer at denne aktiviteten vil være lønnsom i 2003. 
 
 
Kontaktperson:  Botholf Stolt-Nielsen   70116103 / 93208900 



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

Resultatregnskap/Profit and Loss Acc. 3rd Q02 3rd Q01 30.09.02 30.09.01 31.12.01

Driftsinntekter/Operating income 125,8 122,7 414,1 261,8 415,4
Driftskostnader/Operating expenses

Avskrivning/Depreciation 40,2 2,3 48,9 5,2 8,4
Andre driftskostnader/Other oper. expenses 137,8 123,0 433,9 146,8 442,8
Sum driftskostnader/Total op. expenses 178,1 125,3 482,8 275,0 451,2
Driftsresultat/Operating profit (loss) -52,3 -2,6 -68,7 -13,2 -35,8
Finansposter/Financial income and exp.
Res. tilknyttede selskap/Income from associates -1,7 0,2 -2,6 -2,1 -3,4
Netto finansposter/Net financial items -22,9 -0,6 -25,3 -8,1 0,3
Sum finansposter/Total  financial items -24,7 -0,4 -27,9 -10,2 -3,1
Ord. resultat før skatter/Profit (loss) before taxes -77,0 -3,0 -96,6 -23,4 -38,8
Skattekostnad/Taxes -14,7 -8,2 -20,3 -8,2 -16,6
Ord. resultat/Profit (loss) after taxes -62,2 5,2 -76,3 -15,2 -22,2

Minoritetsinteresser/Minority interest -5,9 1,1 -9,3 2,1 1,2

Balanse/Balance Sheet 30.09.02 30.09.01 31.12.01

Anleggsmidler/Fixed assets
Konsesjoner/Licences 0,0 36,0 36,0
Utsatt skattefordel/deferred tax adventage 40,7 16,7 24,6
Goodwill 18,7 23,5 27,1
Maskiner, bygninger/Machinery, buildings etc. 165,2 216,8 218,0
Aksjer, andre eiendeler/Shares, other assets 30,8 33,7 43,0
Sum anleggsmidler/Total fixed assets 255,4 326,8 348,7

Omløpsmidler/Current assets
Varebeholdning/Inventory 74,6 101,8 62,3
Fordringer/Receivables 75,3 82,0 126,4
Likvider/Cash and cash equivalens 14,0 57,6 24,3
Sum omløpsmidler/Total current assets 163,9 241,4 213,0

Sum eiendeler/Total assets 419,3 568,2 561,7

Egenkapital/Equity
Aksjekapital/Share capital  40.000.000 shares a 0,10 4,0 4,0 4,0
Egne aksjer/Own shares 0,0 0,0 0,0
Annen egenkapital/Other equity 194,8 261,7 259,1
Minoritetsinteresser/Minority interest 17,5 25,6 25,4
Sum egenkapital/Total equity 216,2 291,3 288,5

Gjeld/Liabilities
Annen langsiktig gjeld/Other long-term liabilities 75,3 103,9 87,5
Kortsiktig gjeld/Short-term liabilities 127,8 173,0 185,7
Sum gjeld/Total liabilities 203,1 276,9 273,2

Sum EK og gjeld/Total Equity and Liab. 419,3 568,2 561,7

Res. pr. aksje/Earnings per share -1,68 -0,43 -0,90
Gj. antall aksjer/Aver. number of shares (1000) 40 000 40 000 24 583
Antall aksjer/Number of shares 40 000 40 000 40 000
Netto driftsmargin/Net operating margin -16,6 % -5,0 % -8,6 %
Totalrentabilitet/Return of total assets -7,7 % 0,0 % -2,8 %
Avkastning sysselsatt kapital/Return on capital employed -16,0 % -6,3 % -12,4 %
Netto rentebærende gjeld/Net interest bearing debt (NOK mill) 103,5 153,7 118,5
Egenkapitalandel/Equity ratio 51,6 % 51,3 % 51,4 %
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