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Important information
The Base Prospectus is based on sources such as annual reports and publicly available information and forwardlooking information based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, as
well as the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Pelagia Holding AS’ (the
Company) lines of business.
A prospective investor should consider carefully the factors set forth in Chapter 2 Risk factors, and elsewhere in the
Prospectus, and should consult his or her own expert advisers as to the suitability of an investment in the bonds.
IMPORTANT – EEA AND UK RETAIL INVESTORS - If the Final Terms in respect of any bonds includes a legend
titled "Prohibition of Sales to EEA and UK Retail Investors", the bonds are not intended to be offered, sold or
otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in
the European Economic Area (“EEA”) or in the United Kingdom (the “UK”). For these purposes, a retail investor
means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of the Markets in
Financial Instruments Directive II (‘MiFID II’); (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (the
“Insurance Distribution Directive”) where that customer would not qualify as a professional client as defined in point
(10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Directive. Consequently
no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "Packaged Retail
Investment and Insurance-Based Products, PRIIPs Regulation") for offering or selling the bonds or otherwise
making them available to retail investors in the EEA or in the UK has been prepared and therefore offering or selling
the bonds or otherwise making them available to any retail investor in the EEA or in the UK may be unlawful under
the PRIIPS Regulation.
MiFID II product governance / target market – The Final Terms in respect of any bonds will include a legend titled
"MiFID II product governance" which will outline the target market assessment in respect of the bonds and which
channels for distribution of the bonds are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending
the bonds (a “distributor”) should take into consideration the target market assessment; however, a distributor
subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the bonds (by
either adopting or refining the target market assessment) and determining appropriate distribution channels.
This Base Prospectus is subject to the general business terms of the Joint Lead Managers, available at their
websites (www.dnb.no and www.paretosec.com).
The Joint Lead Managers and/or any of their affiliated companies and/or officers, directors and employees may be
a market maker or hold a position in any instrument or related instrument discussed in this Base Prospectus and
may perform or seek to perform financial advisory or banking services related to such instruments. The Joint Lead
Managers' corporate finance department may act as manager or co-manager for this Company in private and/or
public placement and/or resale not publicly available or commonly known.
Copies of this Base Prospectus are not being mailed or otherwise distributed or sent in or into or made available in
the United States. Persons receiving this document (including custodians, nominees and trustees) must not
distribute or send such documents or any related documents in or into the United States.
Other than in compliance with applicable United States securities laws, no solicitations are being made or will be
made, directly or indirectly, in the United States. Securities will not be registered under the United States Securities
Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States without registration or an applicable exemption from
registration requirements.
The distribution of the Base Prospectus may be limited by law also in other jurisdictions, for example in non-EEA
countries. Approval of the Base Prospectus by Finanstilsynet (the Norwegian FSA) implies that the Base Prospectus
may be used in any EEA country and the UK. No other measures have been taken to obtain authorisation to
distribute the Base Prospectus in any jurisdiction where such action is required.
The Base Prospectus dated 27 May 2021 together with a Final Terms and any supplements to these documents
constitute the Prospectus.
The content of this Base Prospectus does not constitute legal, financial or tax advice and potential investors should
seek legal, financial and/or tax advice.
Unless otherwise stated, this Base Prospectus is subject to Norwegian law. In the event of any dispute regarding
the Base Prospectus, Norwegian law will apply.
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1 Risk factors
Investing in bonds issued by Pelagia Holding AS involves inherent risks.
As the Company is the parent company of the Group, and primarily a holding company, the risk factors for the
Group are deemed to be equivalent for the purpose of this Base Prospectus.
The risks and uncertainties described in the Prospectus are risks of which the Company is aware and that the
Company considers to be material to its business. If any of these risks were to occur, the Company’s business,
financial position, operating results or cash flows could be materially adversely affected, and the Company could
be unable to pay interest, principal or other amounts on or in connection with the bonds. Prospective investors
should carefully consider, among other things, the risk factors set out in this Base Prospectus, before making an
investment decision.
An investment in the bonds is suitable only for investors who understand the risk factors associated with this type
of investment and who can afford a loss of all or part of their investment.

Risks related to the industry in which the Group operates
Competitive Risks
The Group operates in a globalized industry where a significant share of its products is exported internationally.
As a consequence, the prices for the Group's products are affected by global supply and demand for seafood.
The Group's revenue is correlated with the supply and the prices obtained for its products. The revenues can be
impacted both by the available raw material in the regions the Group are operating but also by the supply in other
regions. Variations in regional fishing quotas could impact the supply of raw material available for the group.
Further, the supply from other regions both in relation to the same species/products and similar substitutes could
have an impact on prices. In a very broad sense also the supply and prices for alternative sources of proteins
could therefore impact the demand and prices for fish. Approximately 75% of the Group's annual costs are related
to purchase of raw material. Unfavorable raw material prices could significantly affect the Group's competitiveness
and profitability if prices for its products are not adjusted accordingly in the markets in which it operates. Because
the driving factors behind the price development for the Group's products are primarily external, the Group has
limited flexibility to manage and adjust the prices for its own products. The Group is therefore exposed to the risk
of having high production volumes, and a high corresponding production cost, without securing favorable prices
for its products due to an imbalance between global supply and demand.

There is generally a high demand for the Group's products, as fish and other aquatic food products are
considered to be attractive commodities among consumers, however, there can be no guarantee that this
demand for the Group's products will continue in the future. Further, tastes and preferences from pelagic products
like herring and mackerel can change towards other seafood products. The Group is dependent on introducing,
marketing and selling products that suit customer demand at satisfactory price levels for both the customer and
the Group. The seafood industry is a global industry with many producers ensuring a supply of a broad range of
various fish and other aquatic products worldwide. By securing longstanding customer relationships, the Group
can somewhat mitigate its competition risk. Nevertheless, many of the Group's competitors, especially within the
Norwegian, United Kingdom and Irish markets, produce similar products as the Group and offer these to the same
customer base and use the same suppliers as the Group, all of which can drive prices for products sold down
while prices for raw material, labor cost and energy remain high. Increased prices for raw material in combination
with lower prices for products sold, result in lower operating profit for the Group and could, in the event of a
material gap, have adverse effects on the Group's results of operations and future prospects.

Wild caught fish is a natural resource which fluctuates naturally over time and can thereby create
unpredictability in production levels and/or prices for the sale and purchase of raw materials
The Group's business is reliant on a continued supply from the fishing fleet to maintain an efficient operation of its
production facilities. The supply from the fishing fleet is again dependant on the yearly fishing quotas in our
regions. Typically, the quotas will change over time due to normal fluctuations in nature. In periods with lower
quotas the land-based production industry will typically compete harder to achieve the necessary raw material
volume. With a tougher competition for the raw material it will maybe reduce the possibility to earn sufficient
margins in the global market.
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The industry in which the Group operates in is highly politically influenced
The Group has extensive operations in Norway, United Kingdom, Ireland, Denmark, Greece and Ukraine. The
fishery industries are highly politically influenced. For instance, the fisheries industries are dependent on access
to the fish which is a national natural resource and the regulatory framework regulating quotas has historically
been frequently debated and revised on a political and regulatory level. The industry has an environmental
footprint which is often debated politically in terms of sustainable fisheries and harvest. In this regard, the
Norwegian, United Kingdom and Irish authorities can limit fishery access to certain species. Thus, political
changes in Norway, United Kingdom and Ireland, as well as influence from other countries and the European
Union, may influence the regulation of the industry and consequently the Group's operations and profitability.
Furthermore, the European Union fleet has access to parts of the United Kingdom resources and the United
Kingdom fleet delivers raw material to the Group in Norway. As a result of Brexit, there is a risk that (i) United
Kingdom fleet that currently delivers raw material to Norway will be prevented due to new regulations, and (ii) the
European Union fleet, and thus also the Norwegian fleet, will no longer have access to raw material located in the
United Kingdom and that those resources will be utilized by the United Kingdom fleet. This could result in a
decrease of supply of raw material in the Norwegian market which exposes the Group to further competition from
its peers and affect the raw material prices. However, the Group also has through its local presence in the United
Kingdom, especially the feed division of the Group's business, a large market share in the United Kingdom
market.
Approximately 60% of the Group's revenue for the financial year ended 31 December 2019 were generated from
sales by export from Norway and United Kingdom. As a consequence of the Group exporting a significant portion
of its production volumes, access to current and/or new export markets is critical for the Group to maintain its
current scale of operations and revenues. The Group has in the past experienced, and may in the future continue
to experience, difficulties with exporting to certain jurisdictions such as, but not limited to, Russia and China. Any
changes in free trade agreements between especially Norway, United Kingdom and Ireland, and relevant
jurisdictions, including but not limited to the European Union, the United States, Japan, South Korea, Russia and
China, could influence the Group's ability to sell its products to such jurisdictions and ultimately its profitability. If
any sudden changes are imposed, the Group could be prohibited from trading with certain jurisdictions, and it may
not be able to replace its activities with trade to a new market on a short notice or at all. As an example, in 2014
Russia introduced an import ban on fish from Norway. As a significant part of the Group's products are exported,
limitation in its ability to sell its products to certain countries or increased tolls or other taxes could adversely affect
its results of operations and future prospects.
Historically there have been exchange controls in Nigeria and Egypt, which are part of the Group's export
markets. As a result of these measures, the Group experienced lower demand for its products in these markets
which negatively affected the margins.
The costs of logistics and transportation
The Group has currently a high market share of the processing of the available pelagic raw material in UK, Ireland
and Norway. Including associated companies, the Group is processing over 1 miilion tons of raw material yearly.
Due to the high volume a significant part of the production is exported worldwide to over 60 different countries
yearly. The group is therefore a significant user of cold storages and shipping containers and in total the costs
related to logistics and transportation is an important cost factor. As an effect, changes in the markets for logistics
and transportation could have a material effect on the results of the group.
Ongoing outbreak of Covid-19
The Group's performance is affected by the global economic conditions in the market in which it operates. The
global economy has experienced a period of uncertainty since the outbreak of Covid-19, which was recognized as
a pandemic by the World Health Organization in March 2020. The global outbreak of Covid-19, and the
extraordinary health measures and restrictions on local and global basis imposed by authorities across the world
has, and are expected to continue to cause, disruptions in the Group's value chain. The Covid-19 situation may
adversely affect the Group's risk profile presented in these risk factors, including, but not limited to, logistical and
transportation challenges, availability of foreign workers (crew and seasonal employees), currency fluctuations
and an increase in insurance costs and credit risk. The Issuer has identified the following Covid-19 related issues
that have affected the Group during 2020: (i) increased transportation costs, especially due to less transportation
of products through China, (ii) increased fluctuations in currencies and (iii) there has been a shift in distribution
channels (increased demand from retailers have been set-off by a reduction in demand from Horeca). The
aforementioned is not meant to be an exhaustive listand represent only certain matters identified by the Group as
at the date of this Prospectus. There can be no guarantees that other matters not identified by the Group, or not
considered by the Group to be sufficiently material as at the date hereof, have not or will not occur during the
Covid-19 pandemic. Moreover, as a result of the Covid-19 situation, national authorities have adopted several
laws and regulations with immediate effect and which provide legal basis for the government to implement
measures in order to limit contagion and the consequences of Covid-19.
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Prospective investors in the Bonds should note that the Covid-19 situation is continuously changing, and new
laws and regulations that could directly, or indirectly, affect the Group's operations may enter into force.
Authorities in the Group's export markets could implement measures that affect the Group's operations, such as
in relation to logistics and transportation of products, as well as other parts of the Group's value chain. The effects
of the Covid-19 situation could in turn negatively affect the Group's revenue and operations going forward,
wherethe
severity of the Covid-19 situation and the exact impacts for the Group are highly uncertain. As of the date of this
Prospectus, it is too early to estimate the full effects Covid-19 will have on the Group, its further operations and
how it will be affected financially in the long term.

Risks specific to the Group and the Group’s business activities
The Group is dependent on supply of raw material in order to deliver products to its customers, and any
increase in prices for raw materials could adversely affect the Group's business
The Group is dependent on access to raw material in order to deliver pelagic fish and products to its customers.
The Group's raw material is sourced from third parties, and no guarantees can be made that the Group will secure
sufficient volumes going forward. Dependency on third party supply of raw material also exposes the Group to
further competition from its peers, and especially from industry players owning coastal vessels or aquaculture
production facilities that to a greater extent than the Group secure supply of raw material.
Increased prices for raw material could as a result have a negative effect on the Group's results of operations,
profitability and future development.
The Group's business is seasonal in nature, but requires significant working capital and capital
expenditure year-round
Seasonality affects the Group's entire operations, such as competition for the purchase of raw material,
processing and processing capacity, staff requirements, liquidity requirements, etc. Given that access to raw
material is seasonal, the Group's production cycle is equally variable and it rarely has full utilization of its
production capacity. Seasons for pelagic species are short and vary between two to four months each year. As a
consequence, there can for certain products sold by the Group be a gap between access to raw material and
when the products are sold and paid for, resulting in the need of substantial working capital throughout the year to
finance inventory and receivables. Long lead time between purchasing and sale is relevant for most of the
Group's products.
Should the Group have insufficient financial resources, it could be prevented from purchasing the raw material
volume required for its current or future operations. Furthermore, there is a risk of adverse market changes
affecting the purchase price for the Group's products after the end of a period of purchasing raw material. As a
consequence, the margins may be affected and in the event of a material gap, have an adverse effect on the
Group's results of operations and future prospects.
Given the capital intensity of the Group's operations it is dependent on continued sales and high gross margins for
products sold in order to be profitable, as well as external financing to cover its working capital requirements. The
availability of future debt and equity financing is subject to uncertainties beyond the Group's control, including, but
not limited to, regional and international macroeconomic, political and capital market conditions. Additional capital,
or other types of financing, may not be available when needed or, if available, the terms of such availability may
not be favorable to the Group. If the Group fails to obtain sufficient financing on attractive terms, such may result
in postponement of needed or
required improvements or expansions of its production facilities and/or increase its financial expenses, which
could harm the Group's competitiveness and ultimately its results of operation.
Retention of key personnel
The Group's business and prospects depend to a significant extent on the continued services of its key personnel
in its various business areas. Financial difficulties or lack of industry sustainability could negatively impact the
Group's ability to retain key employees. The loss of any of the members of its senior management or other key
personnel or the inability to attract a sufficient number of qualified employees could adversely affect its business
and results of operations.
Use of technology is becoming increasingly important for the Group to minimize costs and stay
competitive, and there can be no guarantees that the Group will be positioned to utilize new technology
The Group operates within a seasonal and capital-intensive industry, where use of technology is becoming
increasingly important for the Group in order to limit its operating expenses and stay competitive. In the long run
the Group must have the most efficient production in the industry to be able to compete for the raw material. Only
with the most efficient production the Group can be the best customer for its suppliers.
There can be no guarantee that the Group will be able to keep up with technological changes within the industry,
nor that it will have sufficient financial resources to invest in new and relevant technology going forward. If the
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Group is unable to implement new technology, its operations, as well as competitiveness, could be adversely
affected.
Fluctuations in exchange rates could significantly affect the Group's profitability
For the financial year ended 31 December 2019, close to 80% of the Group's annual operating expenses (such as
cost of goods sold, maintenance, electricity, water, salary expenses, etc.) were denominated in NOK, and
approximately 60% of the Group's total revenue were denominated in other currencies, mainly USD, EUR and
JPY. Factors affecting the exchange rate between NOK and USD, EUR and JPY, such as volatility in oil prices
and other economic conditions, could have adverse effects on the prices for the Group's products, and ultimately
result in lower profitability for the Group. Although the Group uses certain financial instruments to hedge risks
related to fluctuations in exchange rates, such may not represent an effective hedge and the Group may therefore
bear the costs of unfavorable exchange rate fluctuations.

Risks related to laws and regulation
The Norwegian, United Kingdom and Irish aquaculture and fisheries industry are subject to trade tariffs,
custom barriers and free-trade agreements, whereas changes in such arrangements could affect the
Group's access to export markets and ultimately its profitability
The Group's products are sold worldwide, and it is thereby competing with other suppliers in countries across the
globe to obtain market shares. Trade tariffs and freetrade agreements will have an an impact on these markets.
As a large exporter, changes in various free trade agreements and custom barriers, especially in the Group's
main markets, could affect the Group's ability to export to such markets. As an example, due to the ban on trade
with Russia the Group lost an important export to Russia in 2014.
Operations in politically unstable regions and legal systems all over the world may cause business
interruptions, reputational damage and compliance risks
The Group transports products across a wide variety of national jurisdictions and geographical areas This entails
a risk of business interruptions that may result from political circumstances, trade disputes or inadequacies in the
legal systems and law enforcement mechanisms in certain countries in which the Group operates. The political
circumstances or inadequacies of the legal systems and law enforcement mechanisms in certain countries in
which the Group operates may have a material negative impact on the Group's reputation, revenue, cash flows
and financial condition.
The Group could be subject to product liability claims, which, if successful, could have adverse
reputational as well as financial consequences
As a supplier of products made directly for human consumption it is critical that the Group's products are
perceived as safe and healthy in all relevant markets. The food industry in general has experienced increased
customer awareness with respect to food safety and product quality, information and traceability. A failure by the
Group to meet new and existing customer requirements may lower the demand for its products. Moreover, this
also exposes the Group to the risk of product liability claims from its customers as well as end-consumers. Should
any contamination or other food safety issues related to the Group's products occur, such would not only have
financial consequences due to product recalls and liability claims, but also reputational consequences as it could
result in consumers being deterred from consuming the Group's products.
Insurance
The Group maintains a level of insurance cover on its fixed assets, property and production facilities that is in line
with industry standards. There will always be a risk that certain events may occur for which only partial or no
indemnity is payable.

Risks related to the bonds
The Issuer is a holding company and is dependent upon cash flow from its subsidiaries to meet its
obligations, in general and under the Bonds
The Issuer currently conducts its operations through, and most of its assets are owned by, its subsidiaries. As
such, the cash that the Issuer obtains from its subsidiaries is the principal source of funds necessary to meet its
obligations. Contractual provisions or laws, including laws or regulations related to the repatriation of foreign
earnings, corporate benefit and financial assistance, as well as its subsidiaries' financial condition, operating
requirements, restrictive covenants in their debt arrangements and debt requirements, may limit the Issuer's
ability to obtain cash from its subsidiaries that they require to pay their expenses or meet their current or future
debt service obligations.
The inability of the Issuer's subsidiaries to transfer cash to the Issuer may mean that, even though the Issuer may
have sufficient resources on a consolidated basis to meet its obligations under its debt agreements, it may not be
7

Pelagia Holding AS, 27 May 2021
Base Prospectus
able to meet such obligations. A payment default by the Issuer, or any of its subsidiaries, on any debt instrument
may have a material adverse effect on our business, results of operation and financial condition.
Your right to receive payments under the Bonds will be effectively subordinated to claims of our existing
and future secured creditors
The Bonds will not be secured by any of the Issuer's assets. As a result, the indebtedness represented by the
Bonds will be effectively subordinated to any existing and future secured indebtedness the Issuer may incur,
including without limitation, its existing debt facilities with a total frame of NOK 3.9bn that include a term loan, a
revolving credit facility, a multicurrency overdraft facilities and other facilities, to the extent of the value of the
assets securing such indebtedness. The terms of the Bond Agreement will permit the Issuer to incur additional
secured indebtedness in the future subject to certain limitations. Accordingly, in the event of a bankruptcy,
insolvency, liquidation, dissolution, reorganization or similar proceeding affecting the Issuer, the holder of the
Bonds rights to receive payment will be effectively subordinated to those of secured creditors up to the value of
the collateral securing such indebtedness. In addition, if the secured lenders were to declare a default with
respect to their loans and enforce their rights with respect to their collateral, there can be no assurance that our
remaining assets would be sufficient to satisfy the Issuer's other obligations, including its obligations with respect
to the Bonds.
The Bonds will be structurally subordinated to the liabilities of the Issuer's subsidiaries
None of the Issuer's subsidiaries will guarantee or have any obligations to pay amounts due under the Bonds or to
make funds available for that purpose. Generally, claims of creditors of a subsidiary will have priority with respect
to the assets and earnings of the subsidiary over the claims of creditors of its parent entity, including by holders of
the Bonds. In the event of any foreclosure, dissolution, winding-up, liquidation, reorganization, administration or
other bankruptcy or insolvency proceeding of any of the Issuer's subsidiaries, holders of their indebtedness
and their trade creditors will generally be entitled to payment of their claims from the assets of those subsidiaries
before any assets are made available for distribution to its parent entity. The Issuer's creditors (including the
holders of the Bonds) will have no right to proceed against the assets of such subsidiary. As such, the Bonds will
be structurally subordinated to the creditors (including trade creditors) of the Issuer's subsidiaries.
The market price of the Bonds may be volatile
The market price of the Bonds could be subject to significant fluctuations in response to actual or anticipated
variations in the Group's operating results and those of its competitors, adverse business developments, changes
to the regulatory environment in which the Group operates, changes in financial estimates by securities analysts
and the actual or expected sale of a large number of Bonds, as well as other factors. In addition, in recent years
the global financial markets have experienced significant price and volume fluctuations, which, if repeated in the
future, could adversely affect the market price of the Bonds without regard to the Group's business, financial
position, earnings and ability to make payments under the Bonds.
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2 Definitions
Annual Report 2020

Pelagia Holding AS’ report for the year ended 31 December 2020.

Annual Report 2019

Pelagia Holding AS’ report for the year ended 31 December 2019.

Articles of Association

The articles of association of Pelagia Holding AS, as amended and
currently in effect.

Base Prospectus

This document dated 27 May 2021.
The Base Prospectus has been approved by the Norwegian FSA, as
competent authority under Regulation (EU) 2017/1129. The Norwegian
FSA only approves this Base Prospectus as meeting the standards of
completeness, comprehensibility and consistency imposed by Regulation
(EU) 2017/1129. Such approval should not be considered as an
endorsement of the Issuer that is the subjet of this Base Prospectus.

Board or Board of Directors

The board of directors of Pelagia Holding AS.

Companies Registry

The Norwegian Registry of Business Enterprises (Foretaksregisteret)

Company/Issuer/Pelagia Holding

Pelagia Holding AS

Final Terms

Document to be prepared for each new issue of bonds under the
Prospectus. The template for Final Terms is included in the Base
Prospectus as Annex 3.
The template for Final Terms has been approved by the Norwegian FSA,
as competent authority under Regulation (EU) 2017/1129. The Norwegian
FSA only approves this template for Final Terms as meeting the
standards of completeness, comprehensibility and consistency imposed
by Regulation (EU) 2017/1129. Such approval should not be considered
as an endorsement of the quality of the securities that are the subject of
this template for Final Terms. Investors should make their own
assessment as to the suitability of investing in the securities.

Group

The Issuer and its subsidiaries from time to time.

IFRS

International Financial Reporting Standards

ISIN

International Securities Identification Number

NOK

Norwegian kroner

Joint Lead Managers

DNB Bank ASA and Pareto Securities AS

VPS or VPS System

The Norwegian Central Securities Depository, Verdipapirsentralen ASA
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3 Persons responsible
3.1 Persons responsible for the information
Persons responsible for the information given in the Base Prospectus are as follows:
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N-5805 Bergen, Norway

3.2 Declaration by persons responsible
Pelagia Holding AS declares that to the best of its knowledge, the information contained in the Base Prospectus is
in accordance with the facts and that the Base Prospectus makes no omission likely to affect its import.

Bergen, 27 May 2021
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4 Statutory Auditors
The statutory auditors for the Issuer for the period covered by the historical financial information has been
PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, N-5035 Bergen, independent public accountants.
PricewaterhouseCoopers AS is member of The Norwegian Institute of Public Accountants.
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5 Information about the Issuer
5.1 History and development of the Company
5.1.1 Name and contact details
The legal name of the Issuer is Pelagia Holding AS, the commercial name is Pelagia Holding.
The address, telephone number and website of the Issuer is as follow:
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N-5805 Bergen, Norway
The Company has no telephone number at its registered office according to the Norwegian Companies Registry.
The Company's telephone number is +47 57 84 44 00.
Website https://pelagia.com
The information on the website mentioned above does not form part of the Base Prospectus unless that
information is incorporated by reference into the Base Prospectus.

5.1.2 Place of registration, registration number and LEI code
The Company is registered in the Norwegian Companies Registry with registration number 912 040 305. The
Company’s LEI code is 549300KHSJZJOMF2WJ23.

5.1.3 Incorporation, domicile and legal form
Pelagia Holding AS was incorporated on 31 May 2013.
The Company is a limited liability company incorporated in Norway and organized under the laws of Norway,
including the Private Limited Liability Companies Act. See also section 7.1 Description of Group that Issuer is part
of.

5.1.4 Objects and purposes
The company's business is the production and sale of fishmeal / protein concentrate and fish oil and production /
processing and sale of pelagic fish for human consumption, as well as ownership of companies operating within
the same business according to the Articles of Association §3
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6 Business overview
Pelagia AS is a producer of pelagic fish products for human consumption, and an important supplier of essential
ingredients in all kinds of fish- and animal feed; protein concentrate, fishmeal, and fish oil. Pelagia is also through
our company Epax a global producer of concentrated marine-based omega-3 fatty acids for dietary supplement
and pharmaceutical preparations.

Pelagia operates 28 departments in Norway, United Kingdom, Ireland, Denmark and Ukraine. Twenty-five are
100% owned, while three are partly owned associates, and the operation is divided into three divisions; Food
(consumption), Feed (protein concentrate, fishmeal and fish oil) and Health (Dietary supplements and
pharmaceutical preparations).

The Food division exports close to 100% of its products, while Feed’s products are mainly sold in the domestic
market as essential ingredients in fish- and animal feed production.
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6.1.1 Main categories of products sold
Pelagia Feed
The feed division’s core business is production of fishmeal, protein concentrates and fish oil. The segment utilizes
trimmings from filleting units in the Food production segment as raw material for production of feed ingredients,
and also collects fresh and ensiled by-products from third parties.
Production takes place in Norway, UK and Ireland. Pelagia Feed have eight production facilities for fishmeal and
fish oil, and three facilities for production of protein concentrates and oil. In addition, Pelagia feed has a facility
with significant storage capacity in Egersund approved as a border station for importation of protein and oils from
third countries.
Pelagia Food
Pelagia Food is engaged in landing, refining and sale of pelagic fish for human consumption. Key species are
mackerel, herring and capelin, and product range includes a wide range of frozen (mainly sold in 20kg boxes) and
marinated products.
Pelagia Food has 14 production facilities in Norway, from Honningsvåg in the north to Egersund in the south. In
addition, Pelagia Food has Production facility for refining and marinating in Skagen, Denmark, and owns 77 per
cent of a production facility in Shetland. In Ukraine, Pelagia is engaged in Wholesale through its partly owned
companies Egersund Ukraine LLC and Moreproducts LLC.
Pelagia Health
Pelagia acquired Epax in 2017 with the aim of increasing the market value of Pelagia’s pelagic resources through
a strong brand and new production resources and benefit from vertical integration.
Epax is a global brand of premium omega-3 ingredients for dietary supplements and pharmaceutical
intermediates to some of the most renowned retail brands in the world.
Currently close to 100% of the oil is sourced externally, in particular oil from omega 3-rich anchoveta purchased
from third parties in South America, but the ambition is to increase internal sourcing going forward.

6.1.2 Principal markets in which the issuer competes
Pelagia has a highly diversified and global customer base due to the global market dynamics and Pelagia’s
diversification across the three divisions.
Norway and EU represented ~61% of 2019 revenue, followed by Asia with ~22% - the global nature of the market
gives flexibility to shift supply between geographies and customers when market dynamics change with a growing
middle class globally.
Top 10 customers accounted for 38% of 2019 revenue, and largest customers include aquaculture feed
producers in Norway and leading B2C distributors of pelagic fish products.
Pelagia Feed
Product offering includes different types of oil and meal which are mainly sold domestically to producers of fishand animal feed.
Fish meal and fish oil are produced from raw materials with limited availability: pelagic fish not suited for human
consumption and by-products from processed pelagic fish.
Volumes have decreased historically due to increased focus on using more volumes for human consumption and
lower catch volumes of small pelagic species.
Fish meal and fish oil are essential feed ingredients for the growing aquaculture industry.
Market balance for fishmeal and fish oil has been and is expected to be tight, resulting in increasing prices.
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Source: FAO, Kontali Analyse, Oil World, IFFO.
1 Based on 2019 figures.
2 Based on 2017 figures.

Pelagia Food
95% of the products are exported to the global market, with e.g. Asia and Africa key markets for mackerel while
Eastern Europe and the Middle East are important for herring.

Source: FAO
1 Includes only fish (demersal, freshwater, diadromous, pelagic and marine) captured in marine and inland waters.
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Soruce: FAO

Pelagia Health
Factors such as rising health concerns and the changing lifestyle and dietary habits are important factors driving
demand. A positive outlook toward the sports nutrition market is also among major drivers.
It is estimated that ~70% of the current global population is in a state of omega-3 deficiency.
Epax® omega-3 has favourable attributes directly addressing the global trends.
Omega-3 is today only a small part of the global market with considerable potential.

Source: Company, Aker Biomarine ASA Merkur Market Admission Document 2020, Euromonitor 2020, System approach to quantify the global omega-3 fatty acid cycle
(Hamilton et al., Nature, 2020).
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7 Organizational structure
7.1 Description of Issuer
Pelagia Holding AS is a limited liability company, incorporated and domiciled in Norway.
Pelagia Holding AS is a holding company and the parent company of the Group.
The legal structure of the Group including its ownership is shown below.

7.2 Dependence upon other entities
The Company is a holding company without any operational revenue.
The Company receives contributions from its subsidiary. Therefore, the Company is dependent on the results of
the operations of the Company's subsidiary.
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8 Trend information
8.1 Prospects and financial performance
There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since the date of its last published audited
financial statements.
There has been no significant change in the financial performance of the Group since the end of the last financial
period for which financial information has been published to the date of the Base Prospectus.
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9 Administrative, management and supervisory bodies
9.1 Information about persons
Board
The table below set out the names of the members of the Board of the Company:
Name

Position

Business address

Helge Singelstad

Chairman

Gustav Witzøe

Board member

Arne Møgster

Board member

Helge A. Møgster

Board member

Helge K. Moen

Board member

Arne Myklebust

Board member

Endre Sekse

Board member

Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway

Helge Singelstad serves on numerous Boards of Directors and is Chairman of the Board at Lerøy Seafood Group
ASA and Austevoll Seafood ASA. Extensive experience from various types of businesses such as oil & gas and
seafood sector.
Gustav Witzøe is co-founder, CEO and main shareholder in SalMar ASA through Kverva AS. He is a Board Member
and Chairman of the Board in numerous companies. Extensive experience from the seafood industry.
Arne Møgster is CEO of Austevoll Seafood ASA since 2006 after having worked in various subsidiaries of Laco
AS. He is a Board Member in Lerøy Seafood Group ASA and many others. Arne holds a Bachelor degree in
Business Administration and an MSc in International Shipping.
Helge A. Møgster is Chairman of the Board in Laco AS and a Board Member in Austevoll Seafood ASA. He is one
of the main owners in Laco AS, the main shareholder of Austevoll Seafood ASA and DOF ASA. Extensive
experience from the seafood industry.
Helge K. Moen is currently the CEO of Sortun Invest and Board Member in SalMar ASA and Kverva AS. Previous
experience as CEO in Kverva AS, Manager in CentraKlaveness AS, First Securities and Midt-Norge Fonds. Holds
and has held a number of positions in seafood companies.
Arne Myklebust is a process operator at Pelagia’s fishmeal and fish oil facility in Egersund. He has worked 34
years in Pelagia. Arne is a show steward in the Feed division and the main shop steward in Industri Energi, the
main organisation for employees in the Feed division.
Endre Sekse is a warehouse employee in Pelagia Måløy Central Warehouse and has worked in Pelagia for 37
years. He is shop steward in the FOOD division and the main shop steward organised FOOD employees in the
Norwegian Food and Allied Workers Union (NNN).

Management
The table below set out the names of the members of the Management of the Company:
Name

Position

Business address

Egil Magne Haugstad

CEO

Rolf Andersen

CFO

Siv Grure

CAO

Magnus Strand

COO Food

Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
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Arnt Ove Hoddevik

COO Feed

Bjørn Refsum

COO Health

Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway
Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N5805 Bergen, Norway

Egil Magne Haugstad is CEO of Egersund Fisk and later Pelagia since 2001. He has previous experience from
management positions in Felleskjøpet and Gartnerhallen. Egil holds a MSc in Agriculture and Life Science from
NMBU and MSc in Business from BI. He owns 13.3% of Pelagia through Kvefi AS.
Rolf Andersen is CFO of Egersund Fisk and later Pelagia since 2012. He has previous experience from various
positions within accounting and finance, including CFO of Akva Group and Director in PwC. Rolf holds a MSc and
is State Authorised Auditor from Norwegian School of Economics.
Siv Grure joined the Group in 1998. She had various group roles before appointed CAO in 2014. She holds a
MSc Business and Fishery from Nord University.
Magnus Strand joined the Group in 1993. He had various group roles including CEO in EMY Fish before
appointed COO for Food division in 2015. He holds a MSc Industrial Economics and Technology Management
from NTNU.
Arnt-Ove Hoddevik joined the Group in 1993. He is previously CFO Welcon. He is a registered auditor.
Bjørn Refsum joined the Group in 2018. He is Previously CEO Epax and Nordic Pharma. Bjørn holds MSc
Chemical Engineering from NTNU.

9.2 Administrative, management and supervisory bodies conflicts of
interest
There are no potential conflicts of interest between any duties carried out on behalf of the Issuer by the persons
referred to in item 9.1 and their private interests and/or other duties.
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10 Major shareholders
10.1 Ownership
The share capital of Pelagia Holding AS is NOK 149,835,600 divided into 149,835,600 shares at a nominal value
of NOK 1.00 each. The company has only one class of shares.
The ownership structure can be seen below:

The chairman of the board of directors, Helge Singelstad, indirectly owns shares in the Company due to his 0,02 %
ownership in Austevoll Seafood ASA.
The member of the board of the directors, Helge Møgster, indirectly owns shares in the Company due to his 100 %
ownership in I&H Møgster AS and 75.984 % ownership in Skjold AS, which ownership in Lafjord AS is 20 % and
31.181 % respectively, which owns 40 % of Laco AS, which owns 55.548 % of Austevoll Seafood ASA.
The member of the board of the directors, Arne Møgster, indirectly owns shares in the Company due to his 100 %
ownership in Am Vesterlie AS, which owns 100 % of A Møgster AS and his 6.004 % ownership in Skjold AS, which
ownership in Lafjord AS is 12.205 % and 31.181 % respectively, which owns 40 % of Laco AS, which owns 55.548
% of Austevoll Seafood ASA.
The member of the board of the directors, Gustav Witzøe, indirectly owns shares in the Company due to his 1 %
ownership of A-shares in Kvarv AS, which owns 93 % of Kverva AS, which owns 100 % of Kverva Industrier AS.
CEO of the Company, Egil Magne Haugstad, indirectly owns shares in the Company due to his 100 % ownership
in Egersund Fiskeri Investering AS.
Other than what follows by laws and regulations, there are no measures in place to ensure that such control as
described above is not abused.

10.2 Change of control of the company
There are no arrangements, known to the Company, the operation of which may at a subsequent date result in a
change in control of the Company.
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11 Financial information concerning the Company's assets
and liabilities, financial position and profits and losses
11.1 Historical Financial Information for the Company
Pelagia Holding AS’ consolidated financial statements have been prepared in accordance with International
Financial Reporting Standards (IFRSs) and associated interpretations as determined by the EU.
The Group's accounting policies are shown in Annual Report 2020, pages13-22, note 1 and 2.
The separate financial statements for Pelagia Holding AS have been prepared in accordance with simplified
International Financial Reporting Standards (IFRSs).
The Pelagia Holding AS’ accounting policies are shown in Annual Report 2020, pages 45-46, note 1.
The Annual Report 2019 and the Annual Report 2020 are attached as Annex 2. Historical financial information is
available on the pages shown below.
Annual Report

Pelagia Holding AS Consolidated
Income statement
Balance sheet
Cash flow statement
Notes to the consolidated financial statements
Pelagia Holding AS
Income statement
Balance sheet
Cash flow statement
Notes to the financial statements

2020

2019

8

7

9-10

8-9

12

11

13-40

12-37

41

38

42-43

39-40

44

41

45-50

42-47

11.2 Auditing of historical annual financial information
11.2.1 Statement of audited historical financial information
The audit has been conducted in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practises
generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing (ISAs).
A statement of audited historical financial information is given in the Annual Report 2020, pages 51-53, and the
Annual report 2019, pages 48-50, attached as Annex 2.

11.2.2 Other audited information
No other information in this Base Prospectus has been audited.

11.3 Age of latest financial information
11.3.1 Last year of audited financial information
The last year of audited financial information is 2020.
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11.4 Legal and arbitration proceedings
There are no governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending
or threatened of which the issuer is aware), during a period covering at least the previous 12 months which may
have, or have had in the recent past, significant effects on the Issuer and/or Group's financial position or
profitability.

11.5 Significant change in the Company’s financial position
There has not occurred any significant change in the financial position of the Company since the end of the last
financial period for which audited financial information has been published.
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12 Documents available
The following documents (or copies thereof) may be inspected for the life of the Base Prospectus at the
headquarters of the Company, Bradbanken 1, N-5003 Bergen, or at https://pelagia.com/:
(a) the up-to-date memorandum and articles of association of the Company;
(b) all reports, letters, and other documents, valuations and statements prepared by any expert at the Company's
request, any part of which is included or referred to in the Base Prospectus;
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13 Financial instruments that can be issued under the Base
Prospectus
The Base Prospectus, as approved in accordance with the EU Prospectus Regulation 2017/1129, allows for the
issuance of Bonds.
This chapter describes the form, type, definitions, general terms and conditions, return and redemption
mechanisms, rating and template for Final Terms associated with the Bonds.
Risk factors related to the Bonds are described in Chapter 1 Risk Factors.

13.1 Securities Form
A Bond is a financial instrument as defined in the Norwegian Securities Trading Act (Verdipapirhandelloven)
§ 2-2.
The Bonds are electronically registered in book-entry form with the Securities Depository.

13.2 Security Type
Borrowing limit – tap issue
The Loan may be either open or closed for increase of the Borrowing Amount during the tenor. A tap issue can
take place until five banking days before the Maturity Date. If the issue is open, the First Tranche and Borrowing
Limit will be specified in the Applicable Final Terms.
Return
Fixed Rate (FIX)
A Bond issue with a fixed Interest Rate will bear interest at a fixed rate as specified in the applicable Final Terms.
The Interest Rate will be payable annually or semi-annually on the Interest Payment Dates as specified in the
applicable Final Terms.
Floating Rate (FRN)
A Bond issue with a floating Interest Rate will bear interest equal to a Reference Rate plus a fixed Margin for a
specified period (3 or 6 months). Interest Rate or Reference Rate may be deemed to be zero. The period lengths
are equal throughout the term of the Loan, but each Interest Payment Date is adjusted in accordance with the
Business Day Convention. The Interest Rate for each forthcoming period is determined two Business Days prior
to each Interest Payment Date based on the then current value of the Reference Rate plus the Margin.
The Interest Rate will be payable quarterly or semi-annually on the the Interest Payment Dates as specified in the
applicable Final Terms.
The relevant Reference Rate, the Margin, the Interest Payment Dates and the then current Interest Rate will be
specified in the applicable Final Terms.
Redemption
The Loan will mature in full at the Maturity Date at a price equal to 100 per cent. of the nominal amount.
The Issuer may have the option to prematurely redeem the Loan in full at terms specified in the applicable Final
Terms.
The Bondholders may have the right to require that the Issuer purchases all or some of the Bonds held by that
Bondholder at terms specified in the applicable Final terms.
Security
The Bonds may be either secured or unsecured. Details will be specified in the applicable Final Terms.
Negative pledge
The Bonds may have negative pledge clause. Details will be specified in the applicable Final Terms.
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13.3 Definitions
This section includes a summary of the definitions set out in any Bond Terms as well as certain other definitions
relevant for this Prospectus. If these definitions at any point in time no longer represents the correct
understanding of the definitions set out in the Bond Terms, the Bond Terms shall prevail.
Additional Bonds:

Means Bonds issued under a Tap Issue, including any Temporary Bonds as defined in the
Bond Terms.

Attachment:

Means any schedule, appendix or other attachment to the Bond Terms.

Base Prospectus:

This document. Describes the Issuer and predefined features of Bonds that can be listed under
the Base prospectus, as specified in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. Valid for 12
months after it has been published. In this period, a prospectus may be constituted by the
Base Prospectus, any supplement(s) to the Base Prospectus and a Final Terms for each new
issue.

Bond Issue/Bonds/
Notes/the Loan:

The debt instruments issued by the Issuer on the Issue Date pursuant to the Bond Terms,
including any Additional Bonds, and any overdue and unpaid principal which has been issued
under a separate ISIN in accordance with the regulations of the CSD from time to time.

Bond Terms:

The agreement including any attachments thereto, and any subsequent amendments and
additions agreed between the parties thereto.

Bondholder:

A person who is registered in the CSD as directly registered owner or nominee holder of a
Bond, subject however to the Bondholders’ rights in the Bond Terms.

Bondholders’
decisions:

The Bondholders’ Meeting represents the supreme authority of the Bondholders community in
all matters relating to the Bonds and has the power to make all decisions altering the terms and
conditions of the Bonds, including, but not limited to, any reduction of principal or interest and
any conversion of the Bonds into other capital classes.
At the Bondholders’ meeting each Bondholder may cast one vote for each voting bond owned
at close of business on the day prior to the date of the Bondholders’ meeting in the records
registered in the Securities Depository.
In order to form a quorum, at least half (1/2) of the voting bonds must be represented at the
Bondholders' meeting. See also the clause for repeated Bondholders’ meeting in the Bond
Terms.
Resolutions shall be passed by simple majority of the votes at the Bondholders' Meeting,
however, a majority of at least 2/3 of the voting bonds represented at the Bondholders’ Meeting
is required for any waiver or amendment of any terms of the Bond Terms.
(For more details, see also the clause for Bondholders’ decisions in the Bond Terms)

Bondholders rights:

Bondholders' rights are specified in the Bond Terms.
By virtue of being registered as a Bondholder (directly or indirectly) with the CSD, the
Bondholders are bound by the Bond Terms.

Bond Trustee:

Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo, or its successor(s) Website:
https://nordictrustee.com
The Bond Trustee has power and authority to act on behalf of, and/or represent, the
Bondholders in all matters, including but not limited to taking any legal or other action,
including enforcement of the Bond Terms, and the commencement of bankruptcy or other
insolvency proceedings against the Issuer, or others.
The Bond Trustee shall represent the Bondholders in accordance with the finance documents.
The Bond Trustee is not obligated to assess or monitor the financial condition of the Issuer or
any other obligor unless to the extent expressly set out in the Bond Terms, or to take any steps
to ascertain whether any event of default has occurred. The Bond Trustee is entitled to take
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such steps that it, in its sole discretion, considers necessary or advisable to protect the rights
of the Bondholders in all matters pursuant to the terms of the finance documents.
Borrowing Limit – Tap
Issue and Borrowing
Amount/First Tranche

Borrowing Limit is the maximum issue amount for an open Bond issue.
Borrowing Amount/First Tranche is the borrowing amount for a closed Bond Issue, eventually
the borrowing amount for the first tranche of an open Bond Issue.
Borrowing Limit – Tap Issue and Borrowing Amount/First Tranche will be specified in the Final
Terms.

Business Day:

Means a day on which both the relevant CSD settlement system is open, and the relevant
currency of the Bonds settlement system is open.

Business Day
Conventon:

If the last day of any Interest Period originally falls on a day that is not a Business Day, the
Interest Payment Date will be as follow:
If Fixed Rate, the Interest Payment Date shall be postponed to the next day which is a
Business Day (Following Business Day convention).
If FRN, the Interest Period will be extended to include the first following Business Day unless
that day falls in the next calendar month, in which case the Interest Period will be shortened to
the first preceding Business Day (Modified Following Business Day convention).

Calculation Agent:

The Bond Trustee, if not otherwise stated in the applicable Final Terms.

Call Option:

The Final Terms may specify that the Issuer is entitled to redeem (all or some of) the
Outstanding Bonds prior to the Maturity Date.
In such case the Call Date(s), the Call Price(s) and the Call Notice Period will be specified in
the Final Terms.

Change of Control
Event:

Means any event whereby Austevoll Seafood ASA (registration number 929 975 200) and
Kverva AS (registration number 919 818 824) or their respective affiliates together ceases to
own and control, directly or indirectly, minimum two thirds of the shares in the Issuer.

Currency:

The currency in which the bond issue is denominated.
Currency will be specified in the Final Terms.

Day Count Convention: The convention for calculation of payment of interest;
a) If Fixed Rate, the interest shall be calculated on the basis of a 360-day year comprised of
twelve months of 30 days each and, in case of an incomplete month, the actual number
of days elapsed (30/360-days basis), unless:
(i) the last day in the relevant Interest Period is the 31st calendar day but the first day of
that Interest Period is a day other than the 30th or the 31st day of a month, in which
case the month that includes that last day shall not be shortened to a 30–day month;
or
(ii) the last day of the relevant Interest Period is the last calendar day in February, in
which case February shall not be lengthened to a 30-day month.
(b) If FRN, the interest shall be calculated on the basis of the actual number of days in the
Interest Period in respect of which payment is being made divided by 360 (actual/360days basis).
Denomination – Each
Bond:

The nominal amount of each Bond.
Denomination of each bond will be specified in the Final Terms.

Disbursement Date /
Issue Date

Date of bond issue.
On the Issue Date the bonds will be delivered to the Bondholder’s VPS-account against
payment or to the Bondholder’s custodian bank if the Bondholder does not have his/her own
VPS-account.
The Issue Date will be specified in the Final Terms.
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Exchange:

Oslo Børs or any regulated market as such term is understood in accordance with the Markets
in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (MiFID II) and Regulation (EU) No. 600/2014 on
markets in financial instruments (MiFIR).

Final Terms:

Document describing securities as specified in Prospectus Regulation (EU) 2017/1129,
prepared as part of the Prospectus. Final Terms will be prepared for each new security as
specified in Prospectus Regulation (EU) 2017/1129, issued by the Issuer.

Interest Determination
Date(s):

In the case of NIBOR: Second Oslo business day prior to the start of each Interest Period.
Interest Determination Date(s) for other Reference Rates, see Final Terms.

Interest Payment
Date(s):

The Interest Rate is paid in arrears on the last day of each Interest Period.
Any adjustment will be made according to the Business Day Convention.
The Interest Payment Date(s) will be specified in the Final Terms.

Interest Period:

The first Interest Period runs from and including the Issue Date to but excluding the first
Interest Payment Date. The subsequent Interest Periods run from and including an Interest
Payment Date to but excluding the next Interest Payment Date. The last Interest Payment
Date corresponds to the Maturity Date.

Interest Rate:

Rate of interest applicable to the Bonds;
(i)

If Fixed Rate, the Bonds shall bear interest at the percentage rate per annum (based
on the Day Count Convention)

(ii) If FRN, the Bonds shall bear interest at a rate per annum equal to the Reference Rate
plus a Margin (based on the Day Count Convention). Interest Rate or Reference Rate
may be deemed to be zero.
The Interest Rate is specified in Final Terms.
Interest Rate
Adjustment Date:

Date(s) for adjusting of the interest rate for bond issue with floating interest rate.
The Interest Rate Adjustment Date will coincide with the Interest Payment Date.

ISIN:

International Securities Identification Number for the Bond Issue. ISIN is specified in Final
Terms.

Issuer:

Pelagia Holding AS is the Issuer under the Base Prospectus.

Issuer’s Bonds:

Means any Bonds which are owned by the Issuer or any affiliate of the Issuer.

Issue Price:

The price in percentage of the Denomination, to be paid by the Bondholders at the Issue Date.
Issue price will be specified in Final Terms.

Joint Bookrunner:

The bond issue’s joint bookrunner(s), as specified in the Final Terms.

LEI-code:

Legal Entity Identifier (LEI), is a 20-character reference code to uniquely identify legally distinct
entities that engage in financial transactions.
LEI-code is specified in Final Terms.

Listing:

Listing of a bond issue on an Exchange is due to the Base Prospectus, any supplement(s) to
the Base Prospectus and a Final Terms.
An application for listing will be sent after the Disbursement Date and as soon as possible after
the Prospectus has been approved by the Norwegian FSA.
Bonds listed on an Exchange are freely negotiable. See also Market Making.

Market Making:

For Bonds listed on an Exchange, a market-maker agreement between the Issuer and a Joint
Bookrunner may be entered into.
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This will be specified in the Final Terms.
Margin:

The margin, specified in percentage points, to be added to the Reference rate.
Margin will be specified in the Final terms.

Maturity Date:

The date the bond issue is due for payment, if not already redeemed pursuant to Call Option or
Put Option. The Maturity Date coincides with the last Interest Payment Date and is adjusted in
accordance with the Business Day Convention.
The Maturity Date is specified in the Final Terms.

Outstanding Bonds:

Means any Bonds not redeemed or otherwise discharged.
The Issuer will issue on the Issue date the first tranche of the bond issue as specified in Final
Terms. During the term of the bond issue, new tranches may be issued up to the Borrowing
Limit, as specified in Final Terms.

Paying Agent:

The entity designated by the Issuer to manage (maintain the Issuer Account for) the bond
issue in the Securities Depository.
The Paying Agent is specified in the Final Terms.

Principal amount:

Outstanding amounts under the Loan from time to time.

Prospectus:

The Prospectus consists of the Base Prospectus, any supplement(s) to the Base Prospectus
and the relevant Final Terms prepared in connection with application for listing on an
Exchange.

Put Option:

The Final Terms may specify that upon the occurrence of a Put Option Event, each
Bondholder will have the right to require that the Issuer purchases all or some of the Bonds
held by that Bondholder.
In such case the exercise procedures, the repayment date and redemption price will be
specified in the Final Terms.

Put Option Event:

Means a Change of Control Event or a Shareholder Equity De-Listing Event

Redemption:

The Outstanding Bonds will mature in full on the Maturity Date and shall be redeemed by the
Issuer on the Maturity Date at a price equal to 100 per cent. of the Nominal Amount, if not
already redeemed pursuant to Call Option or Put Option.

Redemption Price:

The price determined as a percentage of the Denomination to which the bond issue is to be
redeemed at the Maturity Date.
Redemption Price is 100 per cent of Denomination – Each Bond.

Reference Rate:

For FRN, the Reference Rate shall be NIBOR or any other rate as specified in the Final Terms,
which appears on the Relevant Screen Page as at the specified time on the Interest
Determination Date in question.
The Reference Rate, the Relevant Screen Page, the specified time, information about the past
and future performance and volatility of the Reference Rate and any fallback provisions will be
specified in Final Terms.

Relevant Screen Page: For FRN, an internet address or an electronic information platform belonging to a renowed
provider of Reference Rates.
The Relevant Screen Page will be specified in the Final Terms.
Securities Depository
/CSD:

The securities depository in which the bonds are registered, in accordance with the Norwegian
Act of 2019 no. 6 regarding Securities depository.
Unless otherwise specified in the Final Terms, the following Securities Depository will be used:
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Norwegian Central Securities Depository (“Verdipapirsentralen” or ”VPS”), P.O. Box 4, 0051
Oslo.
Shareholder Equity De- Means an event where Austevoll Seafood ASA ceases to be listed on an Exchange.
Listing event:
Tap Issues:

The Issuer may, provided that the conditions set out in the Bond Terms are met, at one or
more occasions up until, but excluding, the Maturity Date or any earlier date when the Bonds
have been redeemed in full, issue Additional Bonds until the aggregate nominal amount of the
Bonds outstanding equals in aggregate the maximum issue amount (less the aggregate
nominal amount of any previously redeemed Bonds)
If N/A is specified in the Borrowing Limit in the Final Terms, the Issuer may not make Tap
issues under the Bond Terms.

Temporary Bonds:

If the Bonds are listed on an Exchange and there is a requirement for a supplement to the
Base Prospectus in order for the Additional Bonds to be listed together with the Bonds, the
Additional Bonds may be issued under a separate ISIN which, upon the approval of the
supplement, will be converted into the ISIN for the Bonds issued on the initial Issue Date. The
Bond Terms governs such Temporary Bonds. The Issuer shall inform the Bond Trustee, the
Exchange and the Paying Agent once such supplement is approved.

Yield:

Dependent on the Market Price for bond issue with floating rate. Yield for the first interest
period can be determined when the interest is known, normally two Business Days before the
Issue Date.
For bond issue with fixed rate, yield is dependent on the market price and number of Interest
Payment Date.
The yield is calculated in accordance with «Anbefaling til Konvensjoner for det norske
sertifikat- og obligasjonsmarkedet» prepared by Norske Finansanalytikeres Forening in
January 2020:
https://www.finansanalytiker.no/wp-content/uploads/2020/02/Rentekonvensjon-pr-januar-2020v2.pdf
Yield is specified in Final Terms.

13.4 General terms and conditions
These general terms and condtions summarize and describe the general terms and conditions set out in any
Bond Terms. If these general terms and conditions at any point in time no longer represents the correct
understanding of the general terms and conditions set out in the Bond Terms, the Bond Terms shall prevail.

13.4.1 Use of proceeds
The Issuer will use the net proceeds from the Initial Bond Issue and the issuance of any Additional Bonds for the
general corporate purposes of the Group (including acquisitions).
Other use of proceeds will be specified in the Final Terms.

13.4.2 Publication
The Base Prospectus, any supplement(s) to the Base Prospectus and the Final Terms will be published on
Issuer’s website https://pelagia.com/, or on the Issuer's visit address, Bradbenken 1, N-5003 Bergen, Norway, or
their successor (s).
The Prospectus will be published by a stock exchange announcement.

13.4.3 Redemption
Matured interest and matured principal will be credited each Bondholder directly from the Securities Registry.
Claims for interest and principal shall be limited in time pursuant the Norwegian Act relating to the Limitation
Period Claims of 18 May 1979 no 18, p.t. 3 years for interest rates and 10 years for principal.
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13.4.4 Fees, Expenses and Tax legislation
The tax legislation of the investor’s Member State and of the Issuer’s country of incorporation may have an impact
on the income received from the securities.
The Issuer shall pay any stamp duty and other public fees in connection with the loan. Any public fees or taxes on
sales of Bonds in the secondary market shall be paid by the Bondholders, unless otherwise decided by law or
regulation. The Issuer is responsible for withholding any withholding tax imposed by Norwegian law.

13.4.5 Security Depository and secondary trading
The Bonds are electronically registered in book-entry form with the Securities Depository, see also the definition
of "Securities Depository". Securities Depository is specified in the Final Terms.
Secondary trading will be made over an Exchange for Bonds listed on a marketplace. See also definition of
“Market Making”.
Prospectus fee for the Base Prospectus including templates for Final Terms is NOK 101,000. In addition, there is
a listing fee for listing of the Bonds in accordance with the current price list of the Exchange. The listing fees will
be specified in the Final Terms.

13.4.6 Status of the Bonds and Security
The Bonds will constitute senior debt obligations of the Issuer. The Bonds will rank pari passu between
themselves and will rank at least pari passu with all other obligations of the Issuer (save for such claims which are
preferred by bankruptcy, insolvency, liquidation or other similar laws of general application).
The Bonds are unsecured.

13.4.7 Bond Terms
The Bond Terms has been entered into between the Issuer and the Bond Trustee. The Bond Terms regulates the
Bondholders’ rights and obligations in relations with the bond issue. The Bond Trustee enters into the Bond
Terms on behalf of the Bondholders and is granted authority to act on behalf of the Bondholders to the extent
provided for in the Bond Terms.
By virtue of being registered as a Bondholder (directly or indirectly) with the CSD, the Bondholders are bound by
the Bond Terms and any other Finance Document, without any further action required to be taken or formalities to
be complied with by the Bond Trustee, the Bondholders, the Issuer or any other party.
The Bond Terms will be attached to the Final Terms for each Bond issue and is also available through the Joint
Bookrunner(s), Issuer and the Bond Trustee.

13.4.8 Legislation
The Bond Terms is governed by and construed in accordance with Norwegian law. The Issuer is subject to
Norwegian legislation, the most relevant law for the Group's operations is the Limited Companies Act, the
Norwegian Securities Trading Act and the Norwegian Stock Exchange Regulations.

13.4.9 Approvals
The Bonds will be issued in accordance with the Issuer’s Board of Directors approval.
The date of the Issuer’s Board of Directors approval will be specified in the Final Terms
The Base Prospectus has been submitted to the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)
before listing of the Bonds takes place.
Final Terms will be submitted to Finanstilsynet for information in connection with an application for listing of a
Bond Issue.
The Base prospectus will not be the basis for offers for subscription in bonds that are not subject to a prospectus
obligation.
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13.4.10 Restrictions on the free transferability of the securities
Any restrictions on the free transferability of the securities will be specified in the Final Terms.

13.5 Return and redemption
Bonds may have return and redemption mechanisms as explained below. The relevant Final Terms refer to these
mechanisms and provide relevant parameter values for the specific bond issue.

13.5.1 Bonds with floating rate
13.5.1.a Return (interest)
The Interest Rate is specified in Interest Rate ii). Payment of the Interest Rate is calculated on basis of the Day
Count Convention (b).
Interest Rate or Reference Rate may be deemed to be zero.
The period lengths are equal throughout the term of the Loan, but each Interest Payment Date is adjusted in
accordance with the Business Day Convention. The Interest Rate for each forthcoming period are determined two
Business Days prior to each Interest Payment Date based on the then current value of the Reference Rate plus
the Margin.
The Interest Rate is paid in arrears on each Interest Payment Date. The first Interest Period runs from and
including the Issue Date to but excluding the first Interest Payment Date. The subsequent Interest Periods run
from and including an Interest Payment Date to but excluding the next Interest Payment Date. The last Interest
Payment Date corresponds to the Maturity Date.
The relevant Reference Rate, the Margin, the Interest Payment Dates and the then current Interest Rate will be
specified in the applicable Final Terms.
Interest calculation method for secondary trading is given by act/360, modified following.
13.5.1.b Redemption
Redemption is made in accordance with Redemption.

13.5.2 Bonds with fixed rate
13.5.2.a Return (interest)
The interest rate is specified in Interest Rate (i). Payment of the the Interest Rate is calculated on basis of the Day
Count Convention (a).
The Interest Rate is paid in arrears on each Interest Payment Date. The first Interest Period runs from and
including the Issue Date to but excluding the first Interest Payment Date. The subsequent Interest Periods run
from and including an Interest Payment Date to but excluding the next Interest Payment Date. The last Interest
Payment Date corresponds to the Maturity Date.
The Interest Rate and the Interest Payment Dates will be specified in the applicable Final Terms.
Interest calculation method for secondary trading is given by act/365 for bond issue with fixed rate.
13.5.2.b Redemption
Redemption is made in accordance with Redemption.

13.6 Rating
The Issuer have not been rated.
The Bonds have not been rated.

13.7 Final Terms
Template for Final Terms for fixed and floating bond issue, see Appendix 3.
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14 Third party information and statement by experts and
declarations of any interest
14.1 Third party information
Part of the information given in this Base Prospectus has been sourced from a third party. It is hereby confirmed
that the information has been accurately reproduced and that as far as Pelagia Holding AS is aware and is able to
ascertain from information published by that third party, no facts have been omitted which would render the
reproduced information inaccurate or misleading. The following table lists such third parties:
Kind of information

Publicly
available

Name of third party

Business
address

Qualifications

Material
interest in
the
Company

Section 6.1.3, Food
and Feed

Yes

FAO (Food and
Agriculture Organization
of the United Nations)

Viale delle
Terme di
Caracalla,
00153
Rome, Italy

Specialized
agency of the
United Nations

None

Section 6.1.3, Feed

Yes, against
a fee

Kontali Analyse

Provider of
data and
analyses

None

Section 6.1.3, Feed

Yes/

Oil World

Provider of
analyses and
forecasts

None

Marine
ingredients
organisation

None

Yes, against
a fee/
Yes, login
required/

Nordmørsveien 54,
6517
Kristiansund,
Norway
ISTA Mielke
GmbH,
Langenberg
25, 21077
Hamburg,
Germany

No
Section 6.1.3, Feed

Yes, login
required

IFFO

Section 6.1.3, Health

Yes/

Aker Biomarine ASA
Merkur Market
Admission Document
2020

Oksenøyveien 10,
1366
Lysaker,
Norway

Public limited
company

None

Yes, against
a fee/
Yes, login
required/

IFFO 2012
Ltd Unit C,
Printworks,
22 Amelia
Street,
London,
SE17 3BZ,
United
Kingdom

No
Section 6.1.3, Health

Yes, against
a fee

Euromonitor 2020

60-61 Britton
Street,
London
EC1M 5UX,
United
Kingdom

Research
company

None

Section 6.1.3, Health

Yes/

Hamilton et al., Nature,
2020

The
Campus, 4
Crinan
Street, N1

International
journal of
science

None

Yes, against
a fee/
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Yes, login
required/
No

9XW –
London,
United
Kingdom
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Joint Lead Managers' disclaimer
DNB Bank ASA and Pareto Securities AS, the Joint Lead Managers, have assisted the Company in preparing the
Base Prospectus. The Joint Lead Managers have not verified the information contained herein. Accordingly, no
representation, warranty or undertaking, express or implied, is made and the Joint Lead Managers expressly
disclaim any legal or financial liability as to the accuracy or completeness of the information contained in this Base
Prospectus or any other information supplied in connection with the issuance or distribution of bonds by Pelagia
Holding AS.
This Base Prospectus is subject to the general business terms of the Joint Lead Managers, available at their
respective websites. Confidentiality rules and internal rules restricting the exchange of information between different
parts of the Joint Lead Managers may prevent employees of the Joint Lead Managers who are preparing this Base
Prospectus from utilizing or being aware of information available to the Joint Lead Managers and/or any of their
affiliated companies and which may be relevant to the recipient's decisions.
Each person receiving this Base Prospectus acknowledges that such person has not relied on the Joint Lead
Managers, nor on any person affiliated with it in connection with its investigation of the accuracy of such information
or its investment decision.
Oslo, 27 May 2021
DNB Bank ASA
(www.dnb.no)

Pareto Securities AS
(www.paretosec.no)
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Annex 1 Articles of Association for Pelagia Holding AS
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Articles of Association
of
Pelagia Holding AS
(per 28 August 2014)

§1 – Company name
The Company name is Pelagia Holding AS
§ 2 – Registered Office
The company’s registered office is located in Bergen
§ 3 – Objects Clause
The company's business is the production and sale of fishmeal / protein concentrate and fish oil and
production / processing and sale of pelagic fish for human consumption, as well as ownership of
companies operating within the same business.
§ 4 – Share Capital
The share capital is NOK 149.835.600, divided into 149.835.600 shares, of 1kr per share.
§ 5 – Board
The company’s board will consist of 2 to 9 members following the general meeting's resolution. The
Chairman of the Board is elected by the General Meeting.
§ 6 – Signature
The company’s documents need to be signed by the chairman of the board and one other board
member.
§ 7 – General Meeting
At the Annual General Meeting, the following questions shall be considered and resolved:
1.

Approval of the annual accounts and the annual report, including the distribution of
dividends.
2. Other matters which, according to the law or the articles of association, belong to the
general meeting.
§ 8 – Share Transfer
A transfer of shares requires an approval by the company according to the provisions of the
Companies Act Chapter 4V. The shareholders have the right to take over shares that has changed
ownership according to the provisions of the Companies Act Chapter 4VII.
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Annex 2 Annual Report 2019 and 2020
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ÅRSREGNSKAP
2019
Pelagia Holding konsern
og
Pelagia Holding AS

Årsberetning 2019

Virksomheten
Pelagia Holding AS (Pelagia) er et konsern som produserer konsumprodukter og fiskemel og -olje av
pelagisk fisk. Konsernet er med sin samlede aktivitet en sentral internasjonal aktør innen pelagisk
sektor med produksjonsanlegg i Nord-Atlanteren. Det meste av produktene går til global eksport.
Pelagia sitt hovedkontor er i Bergen. Konsernet har heleide produksjonsavdelinger i Norge i Tromsø,
Sommerøy, Lødingen, Bodø, Træna, Liavåg, Selje, Måløy, Kalvåg, Austevoll, Karmøy, Sirevåg og
Egersund. Videre har selskapet heleide produksjonsavdelinger i Danmark i Skagen, i UK i Aberdeen,
Grimsby og Rossyew, samt Bressay på Shetland og Irland i Killybegs. Produksjonsavdelingene North
Capelin Honningsvåg AS og Pelagia Shetland Ltd i Lerwick på Shetland er eid med hhv 50% og 77%.
Selskapet er majoritetseier i grossistselskapet Pelagia Ukraina, og har i Ukraina også et 50% eierskap i
et fryselager i Nikolajev. Pelagia AS eier også 50% i selskapet Hordafor AS som samler inn ensilert
fiskeråstoff, hovedsakelig fra laks. Selskapet eier nå 100% av aksjene i salgs og tradingselskapet
Norsildmel etter kjøp av de resterende 50% i 2019. Norsildmel håndterte selskapets
markedsaktiviteter innen salg av fiskemel og –olje i 2019. Norsildmel AS ble i 2019 fusjonert inn i
selskapet. Pelagia har i 2019 ervervet 67% av aksjene i Distral SA som er en leverandør til
fôrindustrien i Hellas.
Pelagia AS har inkludert også de utenlandske heleide datterselskap og tilknyttede selskap kjøpt ca.
1,2 millioner tonn råstoff til sin virksomhet i 2019.
Et viktig fundament og mål for Pelagia er innovasjon. I 2019 var Pelagia delaktig i FOU-prosjekter
som har en brutto ramme på omkring 146 MNOK kroner for hele forsøksperioden. Pelagia
samarbeider i slike prosjekter med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fiskeri- og
Havbruksnæringens Forskningsfond, utstyrsleverandører og andre. Disse samarbeidspartnerne
bidrar med betydelige midler inn i prosjektene. Målet med prosjektene er å øke verdiskapningen
gjennom å utvikle nye produkter av de pelagiske råvarene. Fokus er å utnytte og skape verdier av
hele fisken.
Resultat, balanse og kontantstrøm
Resultat
Konsernets salgsinntekter var 6.881 MNOK i 2019 (6.443 i 2018). EBITDA var 871 MNOK i 2019 (652 i
2018).
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler var 221 MNOK i 2019 (198 i 2018)
Driftsresultatet var 650 MNOK i 2019 (443 MNOK i 2018).
Resultatandel etter egenkapitalmetoden ble 50 MNOK i 2019 (37 MNOK i 2018). Netto
finanskostnader var 73 MNOK i 2019 (73 MNOK i 2018). Skattekostnaden var 80 MNOK i 2019 (37
MNOK i 2018).
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Resultat etter skatt ble 547 MNOK i 2019 (369 MNOK i 2018) og totalresultatet ble 558 MNOK i 2019
(373 MNOK i 2018).
Balanse
Totalbalansen var 6.625 MNOK pr. 31.12.2019 (5.509 MNOK pr 31.12.18). Sum egenkapital var 2.650
MNOK (40%) pr. 31.12.2019 (2.328 MNOK pr 31.12.18 (42,3%)).
Netto rentebærende gjeld var 3.123 MNOK pr. 31.12.2019 (2.525 MNOK pr 31.12.18).
Konsernet er innenfor alle finansielle lånebetingelser ved utgangen av året.
Konsernets rentebetingelser er NIBOR pluss margin. Marginen kan variere noe avhengig av
egenkapitalandel og resultatavhengige forholdstall for konsernet. Konsernet har et langsiktig
nedbetalingslån på MNOK 920 og en kortsiktig trekkfasilitet på MNOK 500. Det er i tillegg etablert en
kortsiktig flervaluta trekkfasilitet på MNOK 1.700 pluss en sesongkreditt på 200 MNOK.
Konsernet gjennomfører årlige tester for å vurdere verdien av selskapets eiendeler. Gjennomført
nedskrivningstest ved utgangen av 2019 viser at det ikke er behov for nedskrivning. Det er hensyntatt
at tilgjengelig råstoff i form av størrelsen på globale kvoter påvirker det fremtidige salget av pelagisk
fisk og således også konsernets aktivitet.
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 582 MNOK i 2019 (31 MNOK i 2018). Netto
kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var -379 MNOK i 2019 (-79 MNOK i 2018). Investeringene i
2019 er knyttet til ordinære vedlikeholds- og utviklingsinvesteringer, samt kjøp av aksjer. Netto
kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var -242 MNOK i 2019 (-85 MNOK i 2018). Endringen fra
2018 til 2019 gjelder i hovedsak mindre opptak av gjeld, nedbetaling leieforpliktelse og lavere utbytte
i 2019. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var 93 MNOK pr. 31.12.2019 (92 MNOK pr
31.12.18).
Fortsatt drift
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene for
fortsatt drift er tilstede.
Finansiell risiko
Markedsrisiko
1) Valuta- og prisrisiko
Konsernet er eksponert for valutarisiko ved å ha kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Normalt vil
ca. 80 % av omsetningen være i utenlandsk valuta, mens kostnadene i all hovedsak er norske kroner
(i hovedsak GBP og EUR i utenlandske datterselskap). Det er en betydelig korrelasjon mellom
markedsprisene omregnet til norske kroner med basis i de løpende valutakursene, og tilsvarende
råvarepriser, spesielt på varer med høy omløpshastighet. Endringer i markedsprisene omregnet til
norske kroner, vil derfor over tid reflekteres i råvareprisen, og reduserer deler av valutarisikoen. Den
løpende omsetningen i utenlandsk valuta blir løpende sikret ved finansielle kontrakter.
2) Renterisiko
Hele konsernets rentebærende gjeld er i norske kroner. Konsernets lånefinansiering er i stor grad
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tilknyttet drift og varierer i tråd med sesongsvingninger, og er dermed bare opptrukket i deler av
året. For å bevare denne fleksibiliteten er i hovedsak all gjeld i konsernet basert på flytende rente.
Kredittrisiko
Graden av kredittrisiko vil variere ut fra hvilket markedssegment konsernet opererer i. All kreditt vil
som hovedregel være sikret gjennom kredittforsikring eller andre instrumenter. Konsernet gjør
løpende vurdering av risiko knyttet til hver enkelt kunde og fordring, og har foretatt avsetninger som
til enhver tid anses tilstrekkelig til å dekke inn denne.
Likviditetsrisiko
Konsernet har etter ledelsen og styrets oppfatning tilstrekkelig tilgang til finansiering som ivaretar
forretningsmuligheter og handlefrihet.
Arbeidsmiljø
Konsernet Pelagia hadde 833 årsverk i 2019 (851 årsverk i 2018). Pelagisk industri er en utpreget
sesongvirksomhet og antall ansatte per måned vil derfor variere betydelig.
Sykefraværet var 3,57 % i 2019 (2,53% i 2018). Dette er lavt sammenlignet med næringslivet for
øvrig. Det lave sykefraværet sammenlignet med øvrig næringsliv, må til dels sees i sammenheng med
de produksjonsmessige sesongsvingningene. Det jobbes aktivt i konsernet for å redusere kortsiktig
og langsiktig sykefravær.
Pelagia Holding AS har ikke bedriftsforsamling. Styret i Pelagia Holding AS er følgelig direkte ansvarlig
overfor generalforsamlingen.
Likestilling
Av andel ansatte var det 37% kvinner og 63% menn i 2019. Relativt sett er andelen kvinner i
administrasjon og produksjon ganske lik. Kvinneandelen er lav blant ledende personell.
Pelagia ønsker i sin rekrutteringspolitikk å tiltrekke de beste søkere til nøkkelposisjoner og vi skal gi
kvinner og menn like muligheter til utvikling av karriere. Styret vektlegger at det ikke skal
forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som lønn, avansement, etterutdanning og
rekruttering.
Styret består av syv personer - alle menn.
Diskriminering
Styret har vedtatt etiske retningslinjer som formulerer standard for god forretningsskikk for selskapet
og dets medarbeidere. De etiske retningslinjene redegjør bl.a. for hva konsernet mener ligger i
ordentlig opptreden både ovenfor medarbeidere og eksterne aktører. Pelagia vil ikke akseptere
opptreden som diskriminerer mennesker med hensyn til kjønn, etnisitet, religion eller seksuell
legning.
Ytre miljø
Fangst, produksjon og transport av pelagisk fisk er miljøvennlig sammenlignet med fremstilling av
andre typer matvarer. Produksjonen har liten negativ innvirkning på miljøet, og en utnytter råstoffet
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effektivt med at avskjær leveres til produksjon av fiskemel/olje. Pelagia bruker 100% av fisken enten
direkte til sjømatprodukter eller indirekte via våre marine produkter til fôrindustrien.
Styret vektlegger videre at konsernet har etablert miljøstyrings- og kontrollsystemer slik at
myndighetenes og markedets krav til miljøstandard til enhver tid blir imøtekommet. Det skal
fokuseres på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon.
Konsernet nytter i hovedsak elektrisk energi som energikilde, og anleggene nytter overskuddsenergi
til varmegjenvinning. Det blir løpende gjennomført tiltak for energiøkonomisering på alle anlegg.
Emballasje kildesorteres for gjenvinning når det er mulig. Farlig avfall begrenses i hovedsak til
spillolje fra frysekompressorer og truckbatterier. Dette leveres til godkjente mottaksstasjoner.
Det arbeides systematisk for å være innenfor rammer for utslipp til ytre miljø.
Resultatdisponering
Pelagia Holding AS er holdingselskapet i Pelagia-konsernet. Netto finansresultat består i hovedsak av
inntektsført utbytte og konsernbidrag fra datterselskap, samt rentekostnader. Eiendeler og gjeld
består, utover aksjer i datterselskap og konsernets finansiering, i all hovedsak av fordringer på og
gjeld til datterselskaper. Egenkapitalen var på 32,6% pr. 31.12.19 (34,3 % pr 31.12.18).

Disponering av årsresultatet i Pelagia Holding AS:
Årsresultat:

TNOK

300.000

Avsatt utbytte:
Overført egenkapital:

TNOK
TNOK

200.000
100 .000

Styret kjenner ikke til hendelser etter årsregnskapets avslutning som har vesentlig innvirkning på
bedømmelsen av regnskapet for 2019, men se for øvrig kommentarer knyttet til koronasituasjonen
under.
Foretakets utsikter
Som andre bedrifter har Pelagia gjort en vurdering av konsekvensene av koronautbruddet for sin
virksomhet. Som en produsent av matvarer og råstoff til fiske. og dyrefôr så forventer ikke Pelagia
over tid en vesentlig endring i etterspørselen etter sine produkter.
Pelagia har en rekke ulike kunder som videreselger innenfor ulike segmenter og på kort sikt så kan
etterspørselsmønsteret endre seg mellom kundene. Pga. disse endringene kan det være en økt
kredittrisiko mot noen av kundene. Hvis samfunnet skulle oppleve en vesentlig smitteutbredelse kan
det oppstå en risiko for at selskapet ikke vil får nødvendig råstoff fra fiskeflåten evt. at vi ikke kan
opprettholde produksjonen som normalt pga. smitte. Så langt har både fiskeriet og vår egen
produksjon gått som normalt. I noen grad bruker Pelagia utenlandske sesongarbeidere i sin
produksjon. I en periode vil dette kreve ekstra oppfølging og planlegging, men det virker som det er
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Pelagia
Konsolidert resultatregnskap
Alle tall i NOK 1.000 (periode 01.01 - 31.12)

Note

2019

2018

4
4

6 881 006
105 385

6 443 249
-

441 833
-5 609 445
-583 523
-221 148
-364 094

566 430
-5 439 660
-565 875
6 450
-198 267
-10 517
-358 941

650 014

442 868

9, 19

49 530

36 870

15
15

29 327
102 389
-73 062

11 863
85 342
-73 479

626 482
-79 932
546 550

406 259
-37 042
369 217

546 910
-360
546 550

369 874
-657
369 217

2019

2018

Årsresultat
Omregningsdifferanser valuta
Totalresultat

546 550
11 334
557 883

369 217
3 823
373 039

Totalresultat tilordnes:
Aksjonærer i morselskapet
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum

554 405
3 479
557 883

373 789
-749
373 039

Salgsinntekter
Andre gevinster
Endring i lagerbeholdning ferdigvarer
Varekostnad
Lønnskostnad
Engangsgevinster knyttet til oppkjøp
Avskrivninger
Nedskrivning av varige driftsmidler
Andre driftskostnader

5
7, 8
8
5, 6

Driftsresultat
Resultatandel etter egenkapitalmetoden
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
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Årsresultat tilordnes:
Aksjonærer i morselskapet
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum

Konsolidert totalresultat
Alle tall i NOK 1.000 (periode 01.01 - 31.12)

Postene i totalresultatet kan bli reversert over resultatet

Note

KONSOLIDERT BALANSE PR. 31.12
Alle tall i NOK 1.000

Note

2019

2018

7
7

31 172
805 907
837 079

9 877
748 815
758 691

8, 17
8, 17
8, 17
8, 16

962 988
1 092 999
6 099
61 389
2 123 474

914 037
945 511
5 876
1 865 424

9

323 967
1 563
5 942
331 472

382 686
71
4 964
387 722

3 292 026

3 011 837

10, 17

2 231 146

1 789 313

11, 17, 18
3
11, 17
12

782 061
30 921
195 235
93 463

539 283
75 955
92 481

Sum omløpsmidler

3 332 826

2 497 031

Sum eiendeler

6 624 852

5 508 868

Eiendeler
Anleggsmidler
Andre immaterielle eiendeler
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar og lignende
Bruksrett leide eiendeler
Sum varige driftsmidler
Investering i felleskontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

11

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Lagerbeholdning
Kundefordringer
Derivater
Andre kortsiktige fordringer
Betalingsmidler

ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL

Beløp i NOK 1.000

Aksjekapital

Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer
OverAnnen
Opptjent
kurs
egenkapital egenkapital

Sum

IKE

Sum
egenkapital

Egenkapital 01.01.2018

149 836

1 347 615

714 710

-

2 212 160

42 341

2 254 501

Årsresultat
Årets utvidede resultat
Totalresultat

-

-

369 874
3 915
373 789

-

369 874
3 915
373 789

-657
-92
-749

369 217
3 823
373 039

Utbetalt utbytte
Sum transaksjoner med eierne og IKE

-

-

-300 000
-300 000

-

-300 000
-300 000

-

-300 000
-300 000

149 836

1 347 615

788 498

-

2 285 948

41 592

2 327 540

Sum

IKE

Sum
egenkapital

Egenkapital 31.12.2018

Beløp i NOK 1.000

Aksjekapital

Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer
OverAnnen
Opptjent
kurs
egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.2019

149 836

1 347 615

788 498

-

2 285 948

41 592

2 327 540

Årsresultat
Årets utvidede resultat
Totalresultat

-

-

546 910
7 855
554 765

-

546 910
7 855
554 765

-360
3 479
3 118

546 550
11 334
557 883

Tilgang IKE ved konsernetablering*
Utbetalt utbytte
Sum transaksjoner med eierne og IKE

-

-

-250 000
-250 000

-

-250 000
-250 000

14 594
14 594

14 594
-250 000
-235 406

149 836

1 347 615

1 093 264

-

2 590 714

59 304

2 650 018

Egenkapital 31.12.2019

* Vedrører tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser i Distral S.A. Se note 19
Styret foreslår et utbytte basert på resultat for 2019 på MNOK 200

KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN
Alle tall i NOK 1.000

2019

2018

626 482

406 259

221 148
-38 763
-49 530
58 285
-7 093
-105 385
-

198 267
-12 075
-36 870
55 351
-920
-9 774
-23 042
10 517

330 622
-112 666
-176 623
-164 609
581 869

-1 794
-563 382
-69 125
83 718
30 681

-123 632
105 385
-396 756
-17 568
10 900
27 445
15 000
-379 226

-3 533
69 147
-234 654
57 464
7 997
25 000
-78 578

243 744
-115 633
-34 037
-85 730
-250 000
-241 657

398 500
-119 946
-63 348
-300 000
-84 794

-39 013

-132 691

Netto betalingsmidler pr. 1. januar
Tilgang kontanter ved konsernetablering

92 481
39 995

221 428
3 744

Netto betalingsmidler pr. 31. desember

93 463

92 481

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Justert for:
- Avskrivninger
- Betalte skatter
- Resultatandel etter egenkapitalmetoden
- Rentekostnader netto
- Endring pensjonsforpliktelser
- Endring avsetning for leieforpliktelser
- Gevinst ved salg av varige driftsmidler
- Nedskrivning finansielle anleggsmidler
- Andre gevinster
- Engangsgevinster knyttet til oppkjøp
Endring arbeidskapital:
- Endring i kundefordringer
- Endring i varelager
- Endring i leverandørgjeld
- Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Kjøp av aksjer
Salg av aksjer
Andre gevinster
Kjøp av varige driftsmidler
Kjøp av øvrige immatrielle eiendeler
Salg av varige driftsmidler
Mottatte renter
Mottatt utbytte
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviter
Opptak av gjeld
Nedbetaling av lagsiktig gjeld
Nedbetaling leieforpliktelse
Betalte renter
Utbytte betalt til morselskapets aksjonærer
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring i netto betalingsmidler

7, 8, 16
14
9
15

20
4

20
4
7, 8
8
15
9

15
15
15, 16
15

-6 450

Note 1
Regnskapsprinsipper
Generell informasjon
Alle beløp er i NOK 1 000 hvis ikke annet er angitt.
Pelagia er et konsern innen produksjon, salg og distribusjon av fiskemel/fiskeolje og pelagisk fisk til konsum. Pelagia
er en sentral aktør innen pelagisk sektor i Nord Atlanteren. Hovedkontoret er lokalisert i Bergen.
Konsernstruktur
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Pelagia Holding AS og følgende datterselskap og tilknyttede selskap:

Datterselskap

Forretningskontor

Morselskap

Pelagia AS
Sirevåg Fryselager AS
Mat Miljølaboratoriet AS
Pelagia Technologies AS
Pelagia Innovation AS
Norsildmel Innovation AS
Norsildmel Hellas Ltd
Epax Norway AS
Epax Pharma Holding UK Unlimited
Epax Pharma Holding UK Unlimited
Pelagia Denmark AS
Pelagia Ukraine LLC
Iorua Ltd.
Boru Unlimited
Pelagia Feed (Ireland) Limited*
Pelagia (UK) Limited
Pelagia (Greenock) Ltd
Pelagia Shetland Ltd.
Pelagia Bressay Ltd.
Distral S.A

Bergen
Sirevåg
Måløy
Bergen
Bergen
Bergen
Athen
Ålesund
UK
UK
Danmark
Ukraina
Irland
Irland
Irland
UK
UK
UK
UK
Athen

Pelagia Holding AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Norsildmel Innovation AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Epax Norway AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia (UK) Limited
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS

Tilknyttede selskaper og
felleskontrollert virksomhet

Forretningskontor

Hordafor AS
TD Moreproduct
North Cap. Honningsvåg AS **)

Austevoll
Ukraina
Honningsvåg

Eierandel
100 %
67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
83 %
17 %
100 %
72 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
77 %
100 %
67 %

Økonomisk eierandel

*) Pelagia Feed (Ireland) Limited som inngår i det konsoliderte regnskapet l Pelagia Holding AS har beny et seg av
adgangen til unnlate å offentliggjøre selskapsregnskapet til «Registrar of Companies» slik det er adgang til i henholdt til
Sec on 357 i «the Companies Act 2014». Selskapet har lfreds lt vilkårene i sec on 357(a) to 357(h)."
**) 50% av selskapet eies direkte via Pelagia AS og 25% eies indirekte via Hordafôr AS.

50 %
50 %
50 %

Grunnlag for utarbeidelse
Nedenfor gjengis de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.
Rammeverk for regnskapsavleggelsen
Konsernregnskapet til Pelagia Holding AS er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det
ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB.
Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kost prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak finansielle
eiendeler og forpliktelser (herunder derivater) til virkelig verdi over resultatet.
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy
kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 2.
Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.
Inntektsføring
Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter og merverdiavgift. Inntekt
resultatføres når den kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene vil tilflyte foretaket og
kriteriene beskrevet nedenfor er oppfylt. Inntekter fra salg av varer innregnes i resultatregnskapet når det
vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Pelagia benytter ulike Incoterms
leveringsvilkår til ulike kunder. Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet slik dette er definert i Incoterms for det
aktuelle leveringsvilkåret.
Ved salg av pelagisk fisk fraktes i all hovedsak varene ved sjøtransport. De mest brukte leveringsbetingelsene er CIF
(Cost Insurance Freight) og FOB (Free On Board). Ved begge disse leveringsbetingelsene skjer vanligvis overgang av
risiko og kontroll med det samme varene lastes ombord på skip.
Konsolidering og investering i tilknyttede selskaper
Datterselskaper
Datterselskaper er alle enheter som Pelagia har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når Pelagia er utsatt
for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over
enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører.
Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte
eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi
av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og
betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i
det oppkjøpte foretaket måles enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.
Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper.
Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på
kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen.
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede
vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen. Andre betingede vederlag
måles løpende til virkelig verdi over resultatet.

Dersom vederlaget (inkludert eventuelle ikke-kontrollerende interesser og virkelig verdi av tidligere eierandeler)
overstiger virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i oppkjøpet regnskapsføres dette som goodwill.
Dersom vederlaget (inkludert eventuelle ikke-kontrollerende interesser og virkelig verdi av tidligere eierandeler)
utgjør mindre enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet som følge av et kjøp på gunstige vilkår, føres
differansen som gevinst i resultatregnskapet.
Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst mellom konsernselskaper elimineres.
Urealisert tap elimineres også. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå
samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som
ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen
mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot
egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres tilsvarende mot
egenkapitalen.
Ved tap av kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet.
Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet
selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til
dette selskapet behandles som om Pelagia hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne
innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.
Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er selskaper der Pelagia har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse
foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttede selskaper
regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost.
Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet.
Ved reduksjon av eierandel i tilknyttet selskap hvor Pelagia opprettholder betydelig innflytelse, omklassifiseres kun
en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat til resultatet.
Pelagia sin andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av
investeringen. Pelagia sin andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat og tillegges
også balanseført beløp av investeringene. Pelagia resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at
balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre Pelagia har
pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet.
Pelagia avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i
det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av
investeringen og dens bokførte verdi, og differansen resultatføres på egen linje sammen med regnskapslinjen
”Inntekt på investering i tilknyttet selskap”.
Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom Pelagia og dets tilknyttede selskaper regnskapsføres
kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til øvrige aksjonærer. Urealiserte tap elimineres med mindre det
foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for transaksjonen. Der det har vært nødvendig er
regnskapene i de tilknyttede selskapene omarbeidet for å oppnå samsvar med Pelagia sine regnskapsprinsipper.
Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper blir resultatført.

Felleskontrollert virksomhet
Pelagia har eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Etter IFRS 11 kan felleskontrollerte ordninger klassifiseres
som felleskontrollert virksomhet eller felleskontrollert drift. Pelagia har kun eierinteresser i felleskontrollert
virksomhet. Dette er samarbeid hvor partene har felles kontroll over rettighetene til virksomhetens netto
eiendeler. Konsernets eierinteresser i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
Regnskapsmessig behandling etter egenkapitalmetoden er tilsvarende som for tilknyttede selskap.
Omregning av fremmed valuta
Regnskapet til de enkelte enheter i Pelagia måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer
(funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen
til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. Alle konsernets norske selskaper har norske kroner som
sin funksjonelle valuta, mens utenlandske selskaper har lokal valuta som sin funksjonelle valuta.
Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst
eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres.
Andel resultat fra tilknyttede selskaper omregnes til gjennomsnittskurs. Andel av egenkapital (inkludert goodwill
og merverdier) omregnes til balansedagens kurs. Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er
solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap eller
gevinst fra avhendingen blir resultatført.
Kostprisen for eiendelen er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette
eiendelen i stand for bruk. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres
separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften
kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og
vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras.
Anlegg under utførelse er klassifisert som varige driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til
eiendelen. Anleggene blir ikke avskrevet før de er klar for bruk.
Avskrivning er beregnet over følgende tidsperiode:
Maskiner og utstyr
Driftsløsøre, inventar o.l.
Bygninger og anlegg
Bruksrett leide eiendeler

5-20 år
2-10 år
10-50 år
4-8 år

Avskrivningsperiode og -metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med
de økonomiske realiteter til eiendelen. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Når balanseført verdi på et
driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.
Immaterielle eiendeler og goodwill
Immaterielle eiendeler er balanseført dersom det kan påvises sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler som kan
henføres til eiendelen som eies av konsernet, og eiendelens kostpris kan estimeres pålitelig. Immaterielle
eiendeler er regnskapsført til kostpris. Immaterielle eiendeler med udefinert økonomisk levetid avskrives ikke, men
nedskrivning foretas hvis gjenvinnbart beløp er lavere enn kostpris.

Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør overført vederlag fratrukket Pelagia sin andel av virkelig verdi
av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser i den overtatte virksomheten. I tillegg kan goodwill oppstå ved
oppkjøp når man velger å måle ikke-kontrollerende interesser på oppkjøpstidspunktet til virkelig verdi.
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter lineær metode over estimert økonomisk
levetid. Avskrivningsestimatet og avskrivningsmetoden vil bli gjenstand for en årlig vurdering, hvor de økonomiske
realiteter legges til grunn.
Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill og eiendeler som har en udefinert utnyttbar
levetid. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger
gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet.
Verdifall på ikke finansielle eiendeler
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere
forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt, som reflekterer
markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For
eiendeler som ikke hovedsakelig generer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den
kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører. Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter
fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter
fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier.
Kontantgenererende enheter (CGU):
Basert på fiskeslag og kvalitet så går deler av råstoffet til humant konsum (CGU: FOOD) mens resten brukes til
produksjon av fiskemel og fiskeolje (CGU: FEED). Pelagia sin aktivitet deles inn i to ulike kontantgenererende
enheter da disse enhetene anvender ulike deler av råstoffet, samt at de har ulike kunder og dermed uavhengige
inngående kontantstrømmer. Pelagia opererer flere fabrikker som produserer innenfor begge områder. Valg av
produksjonssted for det gjeldende råstoff er basert på kapasitet og hva som løpende vurderes å være den mest
effektive produksjonen for konsernet basert på blant annet kvalitet og logistikkforhold. Basert på dette kan det
derfor være svært forskjellig volum på de ulike produksjonssteder og dette påvirker resultatene på de ulike
avdelinger. Det er derfor naturlig å se på porteføljen av produksjonssteder innenfor hvert segment som en samlet
kontantgenererende enhet.
I forbindelse med kjøp av Epax i 2017 ervervet konsernet en tredje CGU: Health. Epax er et av verdens ledende
selskap for levering av høy-konsentrerte omega-3 ingredienser til ledende merkevarer innen kosttilskudd og
farmasøytiske produkter.
Finansielle eiendeler
Klassifisering
Pelagia klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, tilgjengelig for salg
samt utlån og fordringer. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse.
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. Derivater
klassifiseres som holdt for handelsformål. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom det
forventes at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som anleggsmidler.
Utlån og fordringer

Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som har faste betalinger, og som ikke omsettes
i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter
balansedagen. Utlån og fordringer består av kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og
kontantekvivalenter i balansen.
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som man velger å plassere
i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler så sant ikke
investeringen forfaller eller ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen.
Regnskapsføring og måling
Kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på overtakelsestidspunktet. Utlån og fordringer balanseføres første
gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle
eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og
transaksjonskostnader resultatføres.
Pelagia sine finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er begrenset til noen ikke noterte aksjer. Som følge av at
investeringene er beløpsmessig uvesentlige og det ikke finnes noterte kurser er kostverdiene benyttet som
tilnærming til virkelig verdi.
Finansielle eiendeler fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører
eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og gevinstpotensialet
ved eierskapet.
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi. Utlån og
fordringer måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente.
Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som ”finansielle eiendeler til virkelig verdi
over resultatet” medtas i resultatregnskapet. Finansielle eiendeler og forpliktelser presenteres netto i balansen
bare når det er en ubetinget motregningsrett som kan håndheves juridisk og en har til hensikt å gjøre opp netto
eller realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig.
Kundefordringer
Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen.
Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette
ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler.
Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Avsetning for tap regnskapsføres når det
foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser.
Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå
økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer
må nedskrives.
Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede
kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som annen driftskostnad.
Lån og leverandørgjeld
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I
etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen

mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over
lånets løpetid som del av effektiv rente.
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i
mer enn 12 måneder fra balansedato.
Derivater og sikring
Pelagia benytter derivater for sikringsformål. Det benyttes i hovedsak valutaterminkontrakter til slike formål. Alle
derivater regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Sikringsbokføring benyttes ikke.
Varelager
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av
spesifikk tilordning. Pelagia anser ikke de ulike produksjonspartiene med fisk eller fiskemel og olje for å være
direkte ombyttbare, som følge av at produksjonsdato er en viktig egenskap ved produktet. Som følge av betydelige
svingninger i markedet for råstoff medfører dette regnskapsprinsippet at anskaffelseskost for forskjellige
varepartier har tilsvarende variabilitet.
For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til innkjøp av råstoff, direkte
lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal kapasitet).
Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for
ferdigstillelse og salg.
Betalingsmidler
Består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders
opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. Pelagia har en flervaluta trekkfasilitet. Netto innskudd presenteres
som betalingsmidler. Dersom det er netto opptrekk på balansedagen klassifiseres dette som kortsiktig gjeld til
kredittinstitusjoner.
Aksjekapital og overkurs
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer føres som
reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.
Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjonskostnader fratrukket skatt, til reduksjon
i egenkapitalen (tilordnet selskapets aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. Dersom
egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt føres vederlaget, fratrukket direkte transaksjonskostnader og
tilknyttede skattevirkninger, som økning av egenkapital tilordnet Pelagia sine aksjonærer.
Utbyttebetalinger til Pelagia sine aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av
generalforsamlingen.
Betalbar og utsatt skatt
Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til
poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført
over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen.
Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige
verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved
førstegangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og
som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke
balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige

er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den
utsatte skatten gjøres opp.
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de
skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes.
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper,
bortsett fra når Pelagia har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er
sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid.
Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne
eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder
inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige
skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto.
Pensjonsordninger
Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser slik
disse fastsettes ved periodiske aktuarberegninger. Konsernet har innskuddsplaner. En innskuddsplan er en
pensjonsordning hvor konsernet betaler endelig bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk
eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte
ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder.
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon
på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at
innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad i takt med at plikten til å betale
innskudd påløper. Forskuddsbetalte innskudd føres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller
redusere fremtidige innbetalinger.
Konsernet har pr 31.12.2019 en ytelsespensjonsordninger av uvesentlig størrelse. Denne ordningen knytter seg til
virksomheter som har kommet inn i konsernet i 2019.
Avsetninger
En avsetning innregnes i balansen når konsernet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller selvpålagt plikt, som
følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm av økonomiske fordeler fra foretaket
for å innfri forpliktelsen. Dersom effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede
fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av
tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.
Avsetning for omstrukturering innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell omstruktureringsplan,
og omstruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap.
Nye og endrede standarder implementert i 2019
Pelagia har innført følgende nye IFRS-standarder med virkning fra 01.01.2019:
- IFRS 16 Leieavtaler
Det er redegjort for den nye standarden nedenfor.
IFRS 16 Leieavtaler
Pelagia har implementert IFRS 16 Leieavtaler fra 1. januar 2019. Den nye standarden erstatter IAS 17 Leieavtaler.
IFRS 16 har medført at nærmest alle leieavtaler er balanseført siden skillet mellom operasjonell og finansiell

leasing for leietaker er opphørt. Etter den nye standarden skal eiendelen (bruksretten) og forpliktelsen til å betale
leie innregnes i regnskapet. Det er gitt unntak for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler med lav verdi. Pelagia har
valgt å bruke innregningsunntakene for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler der den underliggende eiendelen har
lav verdi. Leieavtaler som har en leieperiode på tolv måneder eller mindre er ikke balanseført, men kostnadsført
direkte i resultatregnskapet. Det samme gjelder for leieavtaler der underliggende eiendel har lavere verdi enn NOK
50 000.
Regnskapsføringen for utleier er i all hovedsak uforandret i den nye standarden. Konsernets aktiviteter som utleier
er uvesentlige. Den nye standarden har påvirket regnskapsførselen for leieobjekter som etter de gamle reglene ble
behandlet som operasjonelle leieavtaler. Leieavtaler som var behandlet som finansielle leieavtaler, ble påvirket i
mindre grad. Konsernet har benyttet den modifiserte retrospektive metode ved implementering 01.01.2019. Dette
innebærer at historiske sammenligningstall ikke endres, og at verdien på leieforpliktelsen og bruksretten er like
store på iverksettelsestidspunktet. Derfor er egenkapitalen upåvirket av endringen.
Egenkapitalprosenten reduseres som følge av implementeringen, siden totalkapitalen (nevneren) har økt. De nye
leieforpliktelsene er målt til nåverdien av de fremtidige leiebetalingene. Leiebetalingene er diskontert med
konsernets estimerte marginale gjennomsnittlige lånerente (5 %). Denne er vurdert å være representativ for alle
leieavtalene i konsernet, fordi de fleste er i NOK, og konsernet stort sett benytter de samme kredittinstitusjonene
hvor betingelsene er relativt like. Renten på leieforpliktelsen i hver regnskapsperiode av leieperioden skal være det
beløpet som gir en konstant periodisk rente for leieforpliktelsens gjenstående saldo (annuitetsprinsippet).
Rentekostnaden knyttet til forpliktelsen presenteres som finanskostnad. I resultatoppstillingen er derfor
leiekostnader som tidligere inngikk i varekostnad og andredriftskostnader nå presentert som avskrivning og
rentekostnad. Bruksretteiendelene avskrives lineært fra iverksettelsestidspunktet fram til det som inntreffer først
av slutten av bruksretteiendelens utnyttbare levetid eller slutten av leieperioden. I kontantstrømoppstillingen
presenteres kontantutbetalinger for leieforpliktelsens hovedstol (avdragsdelen) innenfor finansieringsaktiviteter.
Det samme gjelder kontantutbetalinger for leieforpliktelsens rentedel.
For leieavtaler som tidligere er klassifisert som finansiell leasing under IAS 17, er bokført balanseført verdi av
bruksretteiendelene og leieforpliktelsene videreført ved dato for implementering av IFRS 16 (01.01.2019).
Konsernet har foretatt en gjennomgang av alle leieavtaler fra de senere år i lys av den nye regnskapsstandarden.
For ytterligere informasjon se note 16.

Note 2
Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer,
inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige.
Regnskapsestimater vil per definisjon sjelden samsvare nøyaktig med faktiske hendelser. Estimater og vurderinger,
som er vurdert å ha betydelig risiko for vesentlige justeringer av balanseførte verdier av eiendeler og gjeld i
påfølgende regnskapsår, er diskutert nedenfor.
Lagerbeholdning
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Prisene på konsernets produkter er
følsomme på grunn av valutamessige forhold, endringer i innkjøpspris, kvoter og fangstvolum og andre
markedsmessige forhold.
Vurdering av netto realisasjonsverdi på balansedagen gjøres av salgsavdelingen og er i stor grad basert på faktisk
oppnådde priser i markedet rundt balansedagen. I vurderingen av netto realisasjonsverdi inngår også faktorer som
alder og kvalitet på produktet. Se note 10 for informasjon om foretatte nedskrivninger på balansedagen.
Kundefordringer
Kundefordringer krever bruk av skjønnsmessige estimater i vurderingen av avsetning for tap. Avsetning gjøres når
det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser.
Se note 11 for ytterligere informasjon om kundefordringer.
Varige driftsmidler
Avskrivningstider (økonomisk levetid) og – metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes
samsvarer med de økonomiske realiteter til eiendelen. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Når balanseført
verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.
Valg av produksjonssted for det gjeldende råstoff er basert på kapasitet og hva som løpende vurderes å være den
mest effektive produksjonen for konsernet basert på blant annet kvalitet og logistikkforhold. Basert på dette kan
det derfor være svært forskjellig volum på de ulike produksjonssteder og dette påvirker resultatene på de ulike
avdelinger. Det er derfor naturlig å se på porteføljen av produksjonssteder innenfor hvert segment som en samlet
kontantgenererende enhet.
Avsetning for leieforpliktelser
For anlegg med lav forventet utnyttelsesgrad vurderes verdien av fremtidig restforpliktelse fortløpende. Se note 17
for nærmere beskrivelse.
Immaterielle eiendeler og goodwill
Pelagia gjennomfører årlige nedskrivningstester for goodwill. Gjenvinnbare beløp fra kontantgenerende enheter er
blitt fastsatt ut i fra beregninger av antatt bruksverdi. Disse beregningene krever bruk at estimat og er ytterligere
beskrevet i note 7.
Vurdering av regnskapsprinsipp
I konsumvirksomheten har Pelagia en rekke produksjonsfasiliteter. På grunn av variasjon i kvoter og sesongbasert
produksjon kan det være overkapasitet i form av produksjonsanlegg i forhold til tilgangen på råstoff. Da antall
fabrikker og lokasjoner er strategisk viktige for tilgangen og prisingen av råstoff må verdien av fabrikkene sees i
sammenheng (og som en del av en portefølje). Test av nedskrivningsbehov for pelagiske konsumfabrikker til
bruksverdi gjøres derfor basert på en porteføljetankegang. Fabrikkene vurderes som del av klynger basert på gitte
kriterier. Klyngene vurderes som egne kontantgenerende enheter.

Note 3
Finansielle instrumenter og risikostyring
Finansiell risikostyring
Konsernet blir, gjennom sine aktiviteter, eksponert mot ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (hovedsakelig
valutarisiko, prisrisiko, flytende renterisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede
risikostyringsplan fokuserer på å minimalisere de potensielle negative effektene som uforutsigbare endringer i
kapitalmarkedene kan få på konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter til en viss grad finansielle
derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral økonomiavdeling i
overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret.
a) Markedsrisiko
i) Valutarisiko
Valutarisiko oppstår når fremtidige transaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er uttrykt i en
valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta.
Konsernet er eksponert for valutarisiko ved å ha kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Normalt vil en betydelig del
av omsetningen være i utenlandsk valuta, mens kostnadene i all hovedsak er i norske kroner.
Det er over tid en korrelasjon mellom markedsprisene omregnet til norske kroner og råvareprisene. Endringer i
markedsprisene omregnet til norske kroner, vil derfor over tid reflekteres i råvareprisen og eliminere deler av
valutarisikoen. For å styre valutarisikoen ifbm fremtidige transaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser,
bruker enhetene i konsernet valutaterminkontrakter. Selskapet har enkelte investeringer i utenlandske
datterselskaper der netto eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning.
Enheter innen konsernet har ulike funksjonelle valutaer, og de viktigste er NOK og GBP. Endringer i
valutakurser som påvirker kundefordringer, andre fordringer, og gjeld i andre valutaer enn enhetenes funksjonelle
valutaer vil ha en direkte påvirkning på resultatregnskapet ved årsslutt.

Valutaposisjon 31.12.
Kundefordringer
Forskudd kunder
Valutaterminkontrakter / derivater
Netto opptrekk kassakreditt
Sum

Kundefordringer per valuta (i NOK 1.000)
GBP
USD
EUR
JPY
NOK
Sum

DKK

-53 381
-53 381

GBP (1000)
3 811
-4 691
-879

USD (1000)
28 873
-1 036
-34 046
-21 302
-27 511

EUR (1000)
39 407
-5 413
-16 495
-38 357
-20 857

JPY (1000)
471 726
-8 448
120 000
-491 985
91 293

2019
44 188
253 512
388 706
38 158
57 496
782 061

2018
98 327
153 815
133 386
50 920
102 836
539 283

Balanseført verdi av derivater er i alle hovedsak knyttet til ulike valutaderivater. I all hovedsak dreier dette seg om
valutaterminkontrakter der selskapet selger valuta. Konsernet regnskapsfører derivater til virkelig verdi med
verdiendring over resultat.

Derivater (virkelig verdi i TNOK)
USD
EUR
Øvrige
Sum valutaderivater

2019
19 170
9 155
2 596
30 921

2018
-14 994
-11 149
-29 408

EUR
20 573

JPY
-738

Dersom NOK i forhold til følgende utenlandske valuta var 10 % høyere per 31. desember 2019
og alle andre variabler var konstante, ville det føre til følgende effekter på resultat før skatt:

10 % økning NOK mot følgende valuta:
Netto effekt på resultat før skatt

DKK
7 047

GBP
1 019

USD
24 156

Effekten er beregnet med utgangspunkt i Pelagia sin valutaeksponering på arbeidskapital og derivater.
10 % reduksjon i NOK mot de samme valutaene vil gi motsatt effekt på resultat før skatt.
Tilsvarende endringer i valutakurser ved årsslutt på andre valutaer er vurdert til ikke å ha vesentlig effekt på
resultatet.

ii) Prisrisiko
Pelagia er eksponert for prisendringer for sine solgte produkter. Pelagia er også utsatt for risiko knyttet til
råvarepriser på pelagisk råstoff. Konsernet benytter ikke råvarederivater for å redusere prisrisikoen.
iii) Renterisiko
For Pelagia sine bankinnskudd og gjeld er det avtalt flytende rente. Dette medfører at Pelagia er eksponert for en
likviditetsrisiko som følge av endringer i markedsrentene. Pelagia benytter ikke derivater for å sikre seg mot denne
likviditetsrisikoen. Pelagia sin lånefinansiering er i stor grad driftsrelatert og varierer i tråd med sesongsvingninger,
og er ulikt opptrukket gjennom året. For å bevare denne fleksibiliteten er i hovedsak all gjeld i Pelagia basert på
flytende rente. Pelagia har også oppkjøpsfinansiering.
Dersom renteinvået hadde vært 1 % høyere (lavere) gjennom året, alt annet likt, ville resultat før skatt blitt
redusert (økt) med ca. MNOK 28 i 2019 som følge av flytende rente på lån og innskudd. Sensivitetsanalyse er basert
på netto rentebærende gjeld ved årsslutt. Simuleringen er kun gjennomført for gjeldsposter som representerer
hoveddelen av Pelagia sine renteposisjoner.
b) Kredittrisiko
Graden av kredittrisiko vil variere ut fra hvilket markedssegment Pelagia opererer i. Det vesentligste av salg til
Japan, og Fjerne Østen og Afrika er basert på forskuddsbetaling og andre former for garantert oppgjør, slik at
motpartsrisikoen her er lav. I andre markeder, som Øst-Europa og EU, er det nødvendig å selge andeler av volum
på kreditt for å betjene markedene. Pelagia har kredittforsikring med egenandel på en stor andel av kundene, men
vil i perioder være eksponert uten kredittforsikring på en andel av kundene. For å håndtere risiko har Pelagia
rutiner og systemer for tett oppfølging av utestående fordringer. Det opereres med interne kredittgrenser på
kunder hvor fordringer ikke er sikret gjennom kredittforsikring. De interne grensene vurderes basert på kundens
finansielle stilling, historikk og eventuelt andre faktorer. Pelagia sin totale kreditteksponering er i all hovedsak
kundefordringer.

Konsernets kredittrisiko på balansedagen kan oppsummeres som følger:
Kredittrisiko
Kundefordringer til pålydende
Dekket av kredittforsikring og cash against documents
Kreditteksponering kundefordringer

2019
871 999
-303 672
568 327

2018
568 272
-340 384
227 888

Motpartsrisikoen knyttet til kredittforsikringsselskap og banker som har stilt Letter of Credit anses som lav.

c) Likviditetsrisiko
Pelagisk industri er kapitalkrevende i form av naturlige sesongsvingninger. Pelagia fokuserer derfor på å ha
tilstrekkelig tilgang til finansiering som ivaretar forretningsmuligheter og handlefrihet.
Tabellen nedenfor spesifiserer Pelagia sine finansielle forpliktelser som ikke er derivater klassifisert i henhold til
forfallsstrukturen. Beløpene i tabellen er udiskonterte kontraktsmessige kontantstrømmer (inkluderer renter
basert på dagens rentenivå).

Forfallsprofil finansielle forpliktelser 31.12.2019
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Leieforpliktelse
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld og annen gjeld
Sum

2020
663 865
33 845
1 764 914
755 965
3 218 589

2021
142 584
30 474
173 058

2022-2024
702 922
41 017
743 938

Over 5 år
361
361

Kapitalforvaltning
Pelagia sine mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for
eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene.
For å bedre kapitalstrukturen kan Pelagia justere nivået på utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til
aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler for å tilbakebetale lån.
Finansieringen ligger i morselskapet og består av et nedbetalingslån på MNOK 920 og en kortsiktig trekkfasilitet på
MNOK 500. I tillegg er det etablert en løpende flervaluta trekkfasilitet på MNOK 1 700 og en sesongkreditt på
MNOK 200.
Lånevilkårene består av krav til bokført egenkapitalandel (equity ratio) og krav til rentedekningsgrad (interest
cover ratio) i konsernregnskapet for Pelagia Holding AS.
Bokført egenkapitalandel og rentedekningsgrad fremgår av tabeller nedenfor:
Egenkapitalandel
Bokført egenkapital
Sum eiendeler
Egenkapital %

Rentedekningsgrad
EBITDA*
Netto rentekostnader
Rentedekningsgrad

2019
2 650 018
6 624 852
40,0 %

2018
2 327 540
5 508 868
42,3 %

2019
765 777
58 285
13,1

2018
634 685
56 327
11,3

*EBITDA inneholder ikke engangsgevinst knyttet til salg av datterselskap med 105 385 i 2019 og
engangsgevinster knyttet til oppkjøp på 6 450 for 2018.

Vurdering av virkelig verdi
Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er
definert som følger:
- Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1).
- Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå enten (1)
direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2).
- Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger)
(nivå 3).
Følgende tabell presenterer konsernets forpliktelser som er målt til virkelig verdi pr. 31. desember 2019

Forpliktelser
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet
- Valutainstrumenter
Sum eiendel

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

-

30 921
30 921

-

30 921
30 921

Det var ingen overføringer fra nivå 1 til nivå 2 i løpet av året.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på
balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige
fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene
representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand.
Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes
gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel
valutaterminkontrakter) bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene
maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og baserer seg minst mulig på konsernets egne
estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare
data, er instrumentet inkludert i nivå 2.
Dersom én eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i
nivå 3.

Note 4
Salgsinntekter
Virksomhetsområder
Pelagia sin virksomhet deles i tre virksomhetsområder; mel/olje (Feed), konsum (Food) og omega 3 (Health)
Mel/olje (Feed)
Mel- og oljevirksomheten består av produksjon av fiskemel, fiskeolje, og konsentrat av fiskeprotein. Produktene
selges i hovedsak til oppdrettsnæringen nasjonalt.
Konsum (Food)
Konsumvirksomheten består av mottak og prosessering av pelagisk fisk til konsum. Pelagisk fisk til
menneskekonsum er i hovedsak fryst makrell, sild og lodde fanget med not eller trål i Norskehavet og Nordsjøen.
Selskapet har produksjonsanlegg spredt langs hele norskekysten. Fisken er i all hovedsak gjenstand for global
eksport.
Epax (Health)
Virksomheten består av produksjon av høy-konsentrerte omega-3 ingredienser. Produktet anvendes som
ingredienser til ledende merkevarer innen kosttilskudd og farmasøytiske produkter. Virksomheten har
produksjonsanlegg i Ålesund. Produktet er i all hovedsak gjenstand for global eksport.

Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder
Salg av fisk til konsum (Food)
Salg av fiskemel, fiskeolje, proteinkonsentrat (Feed)
Salg av omega-3 (Health)
Sum

2019
Beløp
3 969 846
2 491 506
419 660
6 881 006

Andel
58 %
36 %
6%
100 %

2018
Beløp
3 848 180
2 281 483
313 587
6 443 249

Andel
57 %
35 %
5%
100 %

Salgsinntekter fordelt på geografiske markeder
Norge
Øst-Europa
EU
Asia
Afrika
Andre
Sum

1 993 955
530 317
2 300 517
1 567 934
479 700
8 583
6 881 006

29 %
8%
33 %
23 %
7%
0%
100 %

1 536 888
235 749
3 066 449
1 198 265
152 975
252 924
6 443 249

24 %
4%
48 %
19 %
2%
4%
100 %

Andre gevinster
Konsernselskapet Epax Pharma UK Ltd med fabrikken SealSands er i 2019 solgt. Gevinst ved avhendelse
av datterselskapet utgjør NOK 105 mill. og utgjør i resultatlinjen andre gevinster.
Note 5
Lønnskostnader, årsverk, godtgjørelser, mm.

Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk

Ytelser til ledende ansatte:
Daglig leder - Egil Magne Haugstad

Ordinær lønn
3 161

Bonus
1 500

2019
496 618
56 768
19 383
10 754
583 523

2018
482 258
56 916
12 927
13 774
565 875

838

816

Andre
godtgj.
502

Samlet
godtgj.
5 163

Daglig leder har en resultatbasert bonusordning som beregnes av konsernets resultat før skatt. Bonus er 0,5 % av resultat
før skatt redusert med MNOK 100. Bonusen er oppad begrenset til 50 % av ordinær årslønn inklusive feriepenger. Ved
oppsigelse fra arbeidsgiver har daglig leder rett til etterlønn tilsvarende 6 måneders fastlønn. Gjensidig oppsigelsestid for
daglig leder er 6 måneder.
Det er ikke ytt lån eller annen sikkerhetstillelse til styret, daglig leder, andre ledende personer eller andre nærstående
parter. Det foreligger ingen andre overskuddsdelinger eller opsjoner til styret, andre ledende personer eller andre
nærstående parter.

Aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte
Styret:
Styrets leder Helge Singelstad eier aksjer indirekte gjennom sitt eierskap i Austevoll Seafood ASA. Styremedlemmene Helge
Møgster og Arne Møgster eier aksjer indirekte gjennom sine eierinteresser i Laco AS. Styremedlem Gustav Witzøe eier
aksjer indirekte gjennom sitt eierskap i Kvarv AS.
Ledende ansatte:
Daglig leder Egil Magne Haugstad eier aksjer indirekte gjennom sitt eierskap i Egersund Fiskeri Investering AS.

Utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2019 eller 2018.
Revisor:
Godtgjørelser til revisor ekskl mva
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum

2019
4 001
129
230
4 360

2018
3 976
167
770
477
5 390

Andre driftskostnader etter type
Operasjonell leasing og husleie
Reparasjon og vedlikehold
Tap på fordringer
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader

2019
20 963
164 017
2 376
176 737
364 094

2018
36 162
156 106
737
165 936
358 941

Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld
Skyldig lønn og offentlige avgifter
Mottatte forskuddsbetalinger*
Påløpne kostnader
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2019
69 313
97 914
108 308
223
275 757

2018
61 626
168 224
51 515
3 828
285 193

Note 6
Spesifikasjoner

*Gjelder mottatte forskuddsbetalinger fra kunder i konsumvirksomheten (Food).

Note 7
Immaterielle eiendeler
Øvrige
immaterielle
eiendeler
5 740
28 384
34 124

Goodwill
748 815
7 868
49 225
805 908

Kundeportefølje
69 700
69 700

Sum
824 255
7 868
77 609
909 732

3 497
2 491
5 988

-

62 067
4 597
66 664

65 564
7 088
72 652

28 136

805 908

3 036

837 079

Øvrige
immaterielle
eiendeler
3 740
2 000
5 740

Goodwill
746 975
1 840
748 815

Kundeportefølje
69 700
69 700

Sum
820 415
1 840
2 000
824 255

Akkumulerte avskrivninger 01.01
Avskrivninger
Nedskrivning
Akkumulerte av-/nedskrivninger 31.12.2018

2 115
1 381
0
3 497

-

59 675
2 392
62 067

61 790
3 774
65 564

Bokført verdi pr. 31.12.2018

2 244

748 815

7 633

758 691

Anskaffelseskost 01.01.19
Valutaomregning
Tilgang
Anskaffelseskost 31.12.19
Akkumulerte avskrivninger 01.01
Avskrivninger
Nedskrivning
Akkumulerte av-/nedskrivninger 31.12.2019
Bokført verdi pr. 31.12.2019
Lineære avskrivningstider:

Anskaffelseskost 01.01.18
Valutaomregningsdifferanser
Tilgang
Reklassifiseringer
Anskaffelseskost 31.12.18

5 år

Verdi av kundeportefølje identifisert i oppkjøpsanalysen i 2014 er basert på en forventet inntjening og estimert
kundeavgang. Avskrivningsprofilen reflekterer dette og er degressiv.
Ledelsen vurderer lønnsomhet innenfor virksomhetsområdene konsum (food), mel/olje (feed) og omega 3 (health).
Dette anses også som kontantgenerende enheter.
Følgende er en oversikt over allokering av bokført verdi av immatrielle eiendeler.

Kontantgenererende enhet
Feed
Food
Health
Sum immaterielle eiendeler

Øvrige
immaterielle
eiendeler
27 129
1 007
28 136

Goodwill
757 307
48 600
805 907

Kunder
394
2 641
3 036

Pr 31.12.19 er det foretatt nedskrivningstest for alle kontantgenererende enheter. Gjenvinnbart beløp er beregnet
basert på bruksverdi. Denne er beregnet basert på budsjetterte fremtidige kontantstrømmer med bakgrunn i budsjett
for 2020 og prognoser til og med 2024. Etter 2024 er terminalverdien kalkulert basert på prognose for 2024
Det er ikke vudert å være nedskrivningsbehov i 2019.

Sum
757 702
78 371
1 007
837 079

Sentrale forutsetninger benyttet ved beregning av bruksverdi:
Feed
5
1,5 %
8,1 %
0,82
10,7 %
12,2 %

Budsjettperiode (år)
Vekstrate terminalberegning
Avkastningskrav før skatt (WACC)
Asset Beta
EBITDA-margin i budsjettperiode (snitt)
EBITDA-margin i terminal

Food
5
1,5 %
7,9 %
0,82
6,2 %
6,0 %

Health
5
1,5 %
8,1 %
0,82
21,9 %
20,6 %

Pelagia kjøpte samlet inn ca 1,0 mill tonn råstoff til sine virksomheter i 2019 mot 1,1 mill tonn i 2018.
Volumforventningene i budsjettperioden er på nivå med 2019. Ved beregning av terminalverdi er det lagt til grunn et
samlet volum tilsvarende 2019 volum.
Sensitivitetsanalyse:
Beregnet bruksverdi er sensitiv for endringer i forutsetningene. De viktigste er avkastningskrav og EBITDA margin.
Konklusjon av sensitivitetsanalysen er at det ikke er behov for nedskrivning hverken i Feed, Food eller Health ut fra en
isolert endring i forutsetninger med;
a) økt av avkastingskrav med 1% - poeng eller
b) redusert EBITDA-margin med 1% - poeng.

Note 8
Varige driftsmidler

Varige driftsmidler 2019

Tomter,
bygninger
og annen
fast
eiendom

Anskaffelseskost 01.01.2019
Implementeringseffekt IFRS 16
Omregningsdifferanser
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning
Utkjøp leasing
Tilganger
Avganger
Anskaffelesskost 31.12.19

1 124 897
28 060
22
101 499
-2 537
1 251 941

1 431 782
27 610
677
57 381
292 959
-16 388
1 794 021

210 860
11 815
65 851
427
288 953
962 988

495 184
32 496
130 731
48 597
-5 986
701 022
1 092 999

10 - 50 år

5 - 20 år

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
Omregningsdifferanser
Avskrivninger
Utkjøp Leasing
Avskrivninger på avganger
Nedskriving
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12
Bokførte verdier 31.12.2019
Lineære avskrivningstider:

Maskiner og Bruksrett leide
anlegg
eiendeler

Driftsløsøre

Sum

57 381
76 047
-57 381
76 047

24 037
90
621
2 298
-209
26 837

2 638 096
76 047
55 760
1 320
396 756
-19 134
3 148 845

48 469
14 786
-48 597
14 658
61 389

18 161
87
2 692
-202
20 738
6 099

772 674
44 398
214 060
-5 761
1 025 371
2 123 474

4 - 8 år

2 - 10 år

-

Tomter,
bygninger
og annen
fast
eiendom

Maskiner og
anlegg

Leasede
driftsmidler

Driftsløsøre

Sum

40 228
-123 103
1 124 897

1 208 532
15 439
204 807
3 004
1 431 782

69 578
-12 198
57 381

22 075
278
1 816
-132
24 037

2 432 493
19 234
234 654
-120 231
2 566 150

Bokførte verdier 31.12.2018

185 529
952
77 000
-55 994
3 374
210 860
914 037

360 573
9 044
118 400
23
7 144
495 184
936 599

52 547
-3 233
-845
48 469
8 912

15 777
57
2 328
18 161
5 876

542 480
10 053
194 494
-56 816
10 517
700 728
1 865 424

Lineære avskrivningstider:

10 - 50 år

5 - 20 år

5 - 20 år

2 - 10 år

Varige driftsmidler 2018
Anskaffelseskost 01.01.2018
Omregningsdifferanser
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning
Tilganger
Avganger
Anskaffelesskost 31.12.18
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
Omregningsdifferanser
Avskrivninger
Avskrivninger på avganger
Nedskriving
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12

1 204 254
3 517

Note 9
Aksjer i tilknyttede selskaper (TS) og felleskontrollert virksomhet (FKV) - egenkapitalmetoden

Selskap
Hordafôr AS
North Capelin Honningsvåg AS*
TD Moreproduct

Klassifisering
FKV
FKV
TS

Forretningskontor
Austevoll
Honningsvåg
Nikolajev, Ukraina

Eier- /
stemmeandel
50 %
50 %
50 %

* North Capelin Honningsvåg er eid 50 % direkte av Pelagia AS. I tillegg eier Pelagia AS 25 % indirekte gjennom at
Hordafor AS eier de resterende 50 %. Selskapet er i konsernregnskapet behandlet som en FKV
etter egenkapitalmetoden da Pelagia ikke har kontroll.
Oversikt over resultatandel og bokført verdi
Hordafôr AS
Norsildmel AS
TD More
North Capelin Honn.
Sum

IB Nedskriving
298 734
83 952
382 686
-

Resultatandel
Gevinst eksisterende eierandel Norsildmel AS*
Sum resultatandel etter egenkapitalmetoden
*For ytterligere informasjon se note 19

Utbytte Resultatandel
-15 000
40 232
152
-15 000
40 384

Avgang
-84 104
-84 104

UB 31.12
323 967
323 967
2019
40 384
9 145
49 530

Nedenfor følger oversikt over resultat og balanse basert på 100% tall 31.12.
Sammendratt balanse
Betalingsmidler
Andre omløpsmidler
Anleggsmidler
Sum eiendeler

Hordafor
35 073
405 667
454 866
895 607

Kortsiktige finansielle forpliktelser
Langsiktige finansielle forpliktelser
Sum gjeld

276 775
239 113
515 888

Netto eiendeler

379 718

Sammendratt resultat
Driftsinntekter
Avskrivninger
Netto finans
Resultat før skatt
Skattekostnad
Resultat etter skatt
Mottatt utbytte
Sammendraget av den finansielle informasjonen fra FKV som fremkommer ovenfor er utarbeidet basert
på enhetenes foreløpige finansregnskap for 2019. Det er ingen vesentlige forskjeller mot IFRS.

Hordafor
1 006 328
38 405
-6 723
135 300
29 467
105 834
15 000

Note 10
Lagerbeholdning
2019
61 067
164 769
58 477
2 042 079
-95 245
2 231 146

2018
39 372
145 821
55 185
1 612 986
-64 051
1 789 313

999 249

755 593

Kundefordringer
Kundefordringer til pålydende
Avsetning for tap på kundefordringer
Kundefordringer, netto

2019
871 999
-89 938
782 061

2018
568 272
-28 989
539 283

Andre kortsiktige fordinger
Til gode merverdiavgift
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer, utlån og lignende
Andre kortsiktige fordringer

143 549
35 234
16 452
195 235

48 579
23 464
3 912
75 955

Sum kortsiktige fordringer

977 296

615 238

Langsiktige fordringer
Utlån til nærstående parter
Pensjonsmidler
Andre utlån
Sum langsiktige fordringer

142
5 800
5 942

127
279
4 558
4 964

Aldersfordeling kundefordringer
Ikke forfalt
< 30 dager
30-60 dager
> 60 dager
Sum

354 309
217 385
140 302
70 064
782 061

473 536
42 243
-1 326
24 898
539 283

Aldersfordeling i avsetning for tap
Ikke forfalt
< 30 dager
30-60 dager
> 60 dager
Sum

6 444
1 085
596
81 813
89 938

1 535
27 454
28 989

Råvarer
Varer under tilvirkning
Emballasje og hjelpestoffer
Ferdigvarer
Nedskrivning av ferdigvarer til netto realisasjonsverdi
Sum
Bokført verdi av lagerbeholdning som er nedskrevet til netto realiasjonsverdi

Note 11
Kundefordringer og andre fordringer

Langsiktig utlån er rentebærende.

Bevegelse i avsetning for tap på kundefordringer
IB avsetning
Tilgang avsetning ved konsernetablering
Reduksjon som følge av endelig konstaterte tap
Økning som følge av nye avsetninger
Pr. 31.12

28 989
58 575
2 374
89 938

29 152
-900
737
28 989

Kostnadsførte tap på krav
Konstaterte tap på krav
Endring i avsetning tap på krav
Sum

2 374
2 374

900
-163
737

Kundefordringer er delvis sikret gjennom kredittforsikring og andre typer forsikring (remburs, varer mot dokument eller
lignende). Ledelsen gjør månedlige vurderinger av risikoen i utestående fordringer og avsetter for eventuelt tapsutsatte
fordringer. I tapsavsetningen inngår hovedsaklig forfalte fordringer, som ikke er sikret med kredittforsikring eller på
annen måte. Det gjøres separate vurderinger av risikoen mot hver enkelt kunde. I tillegg gjøres det en generell avsetning
for risiko i fordringsmassen.
For spesifkasjon og fordeling av kundefordringer i ulike valutaer og nærmere om kredittrisiko, se note 3.

Note 12
Bundne midler
Bundne skattetrekksmidler
Sum bundne midler

2019
24 985
24 985

2018
25 080
25 080

2019
149 835 600
1

2018
149 835 600
1

149 836
1 347 615
1 497 451

149 836
1 347 615
1 497 451

Beholdning
74 917 800
74 917 800
149 835 600

Beholdning
74 917 800
74 917 800
149 835 600

Note 13
Aksjekapital, overkurs og aksjonærinformasjon
Aksjekapital og overkurs
Antall aksjer
Pålydende (NOK)
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital
Aksjonærstruktur 31.12.
Austevoll Seafood ASA
Kvefi AS
Sum

Note 14
Skattekostnad, utsatt skattefordel og utsatt skatt

Årets skattekostnad:
Betalbar skatt
Balanseføring av utsatt skattefordel
Endring utsatt skatt
Endring utsatt skatt som følge av endret skattesats
Sum

2019
70 808
9 199
-74
79 932

2018
11 742
-43 110
67 285
1 125
37 042

Avstemming fra forventet til effektiv skattekostnad:
Resultat før skatt

2019
626 482

2018
406 259

Skattekostnad beregnet etter nominelle skattesatser 22% (23%)
Virkning av lavere effektiv skattesats utland
Justert skattesats merverdier
Ikke skattepliktig gevinst ved salg aksjer
Resultatandel etter egenkapitalmetoden
Balanseføring av utsatt skattefordel
Andre permanente forskjeller
Endring i utsatt skatt som følge av endret skattesats
Skattekostnad i resultatet

125 298
-19 570
-7 615
-18 162
-10 897
10 951
-74
79 932

93 439
-12 187
-8 849
-43 110
6 623
1 125
37 042

13 %

9%

2019
47 947
1 856
-17 957
13 077
-346
-19 649
-22 761
-5 508
3 832
491

2018
47 948
6 718
-4 048
1 679
-3 384
-9 324
-31 150
8 675
-4 976
12 139

491

12 139

2019
-14 176
-6 087
-1 023
-4 602
569
4 378
14 450
4 225
11 391
9 125

2018
45 819
10 586
1 822
-627
-276
6 430
4 485
-8 390
8 559
68 409

Effektiv skattesats
I 2019 er nominell skattesats i Norge 22 %. I UK og Irland er den henholdsvis 19 % og 12,5 %.

Spesifisering av skatteeffekt av midlertidige forskjeller/FFU:
Varige driftsmidler
Lagerbeholdning
Fordringer
Finansielle leieavtaler
Kundeportefølje
Pensjonsforpliktelse
Avsetning for leieforpliktelser
Avskårne rentefradrag til fremføring
Andre midlertidige forskjeller inkl. leasing
Skattemessig fremførbart underskudd
Sum
Balanseført utsatt skatt

Spesifikasjon av endring utsatt skatt i resultatregnskapet:
Varige driftsmidler
Lagerbeholdning
Fordringer
Finansielle leieavtaler
Kundeportefølje
Pensjonsforpliktelse
Avsetning for leieforpliktelser
Avskårne rentefradrag til fremføring
Andre midlertidige forskjeller inkl. leasing
Skattemessig fremførbart underskudd
Sum

Brutto bevegelse i balanseført utsatt skatt
Inngående balanse 01.01.
Effekt av virksomhetssammenslutninger
Balanseføring av utsatt skattefordel
Resultatført i perioden
Omregningsdifferanser og andre endringer
Utgående balanse 31.12.

2019
12 139
-21 813
9 125
1 041
491

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt i balansen 01.01.
Betalbar skatt påløpt av virksomhetssammenslutninger
Betalbar skatt i året
Betalbar skatt betalt i løpet av året
Omregningsdifferanser
Betalbar skatt i balansen 31.12.

2019
11 742
3 795 70 808
-38 763
1 244 48 825

2018
4 927
-2 408
-43 110
68 409
15 680
12 139

2018
11 988
11 742
-11 988
11 742

Note 15
Lån
Langsiktig
Banklån
Langsiktig trekkfasilitet
Leieforpliktelse
Sum
Kortsiktig
Første års avdrag langsiktig gjeld
Første års avdrag på leieforpliktelse
Banklån og kortsiktige trekkfasiliteter
Sum

2019
805 925
62 982
868 907

2018
921 558
500 000
32 512
1 423 799

615 500
29 234
1 703 256
2 347 990

117 236
13 272
1 076 500
1 207 008

Se note 3 for nærmere informasjon om finansiell risikostyring.

Balanseført verdi og virkelig verdi av langsiktige lån
Balanseført verdi av Pelagia sine lån er tilnærmet lik virkelig verdi, da rentenivå reflekterer markedsmessige betingelser.
Rentevilkår:
Pelagia sine rentebetingelser er NIBOR pluss margin. Margin blir kalkulert ut fra egenkapitalandelen og
forholdstallet mellom EBITDA delt på netto rentekostnader (rentedekningsgrad).

Balanseført verdi av konsernets lån pr. valuta
NOK
USD
EUR
JYP
DKK
GBP
Annet
Sum

2019
3 066 532
32 295
18 230
39 799
40 071
19 963
6
3 216 897

2018
2 490 880
110 987
17 417
11 523
2 630 807

Banklån
115 500
115 500
690 425
921 425

Sum
2 347 990
142 825
708 830
10 763
6 146
344
3 216 897

Avdragsprofil rentebærende gjeld

2020
2021
2022
2023
2024
Etter 2024
Sum

Gjeld til
kredittinstitusjoner
18 760

18 760

Kassekredit
1 684 496
1 684 496

Leieforpliktelse Trekkfasiltet
29 234
500 000
27 325
18 405
10 763
6 146
344
92 217
500 000

For nærmere beskrivelse av konsernets finansiering, se note 3.
For oversikt over pantstillelser og garantier, se note 17.

Endring i forpliktelser knyttet til finansiering
Gjeld til
kredittinstitusjoner
-

Leieforpliktelse Trekkfasiltet
7 826
500 000
7 826
500 000
118 427
-34 037
92 216
500 000

1 037 058
-115 633
921 425

Sum
2 338 981
0
-116 097
398 500
2 621 385
118 427
-34 037
-115 633
383 012
243 744
3 216 897

2019
27 445
1 882
29 327

2018
116
7 997
3 750
11 863

Rentekostnad lån
Rentekostnad finansielle leieavtaler
Rentekostnad leverandører
Disagio
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader

84 097
1 633
1 319
15 339
102 389

62 771
578
1 092
11 121
9 781
85 342

Sum netto finansposter

-73 062

-73 479

31.12.2017
Kontantstrøm
Nedbetaling langsiktig lån
Opptrekk kredittfasilitet
31.12.2018
Implementeringseffekt IFRS 16
Kontantstrøm
Nedbetaling langsiktig lån
Tilgang konserndannelse
Opptrekk kredittfasilitet
31.12.2019

18 760
18 760

Spesifikasjon finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter kunder
Renteinntekter bank
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter

Kassekredit
678 000
398 500
1 076 500
0
364 252
243 744
1 684 496

Banklån
1 153 155
-116 097

Pelagia Holding AS
Resultatregnskap
Alle tall i NOK 1.000

Note

2019

2018

10

-1 733
-1 733

-1 767
-1 767

2
8
8

334 759
41 380
-74 406
301 733

282 441
31 440
-59 735
254 146

300 000

252 379

-

-552

Årsresultat

300 000

251 827

Totalresultat

300 000

251 827

-200 000
-100 000
-300 000

-250 000
-1 827
-251 827

Andre driftskostnader
Driftsresultat
Inntekt på investering i datter
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad

Disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overføringer annen egenkapital
Sum disponeringer

9

4

BALANSE PR. 31.12
Alle tall i NOK 1.000

Note

2019

2018

9

5 559
5 559

104
104

2, 5
5, 6

2 394 012
545 346
2 939 358

2 394 012
529 462
2 923 474

2 944 917

2 923 578

1 966 320
1 966 320

1 437 887
9 770
1 447 657

4 911 237

4 371 235

Eiendeler
Anleggsmidler
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

Investering i datter
Lån til foretak i samme konsern
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Andre fordringer
Betalingsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

6

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Alle tall i NOK 1.000
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Justert for:
- Inntektsført utbytte og konsernbidrag
- Rentekostnader netto
- Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Mottatt utbytte og konsernbidrag
Mottatte renter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviter
Opptak av gjeld
Nedbetaling av gjeld
Endring utlån til datterselskap
Betalte renter
Utbytte betalt til selskapets aksjonærer
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring i netto betalingsmidler
Netto betalingsmidler pr. 1. januar
Netto betalingsmidler pr. 31. desember

Note

2019

2018

300 000

252 379

2
8

-334 759
24 724
-164
1 756
-8 442

-282 441
20 439
-140
-1 560
-11 323

2

282 441
25 458
307 899

322 951
15 421
338 372

5
5
5
8

598 956
-115 000
-477 872
-65 311
-250 000
-309 227

491 313
-115 000
-555 695
-51 001
-300 000
-530 384

-9 770

-203 335

9 770

213 105

0

9 770

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generell informasjon
Alle beløp er i NOK 1 000 hvis ikke annet er angitt.
Pelagia Holding AS er morselskap i Pelagia konsern. Pelagia er et konsern innen produksjon, salg og distribusjon av
fiskemel/fiskeolje og pelagisk fisk til konsum. Pelagia er en sentral aktør innen pelagisk sektor i Nord- Atlanteren.
Hovedkontoret er lokalisert i Bergen.
Rammeverk for regnskapsavleggelsen
Selskapsregnskapet til Pelagia Holding AS er utarbeidet i samsvar med Forskrift av 21.januar 2008 om forenklet
anvendelse av International Financial Reporting Standards (forenklet IFRS).
Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.
Inntekter
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet
klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen
ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld
klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg
for kjøpsutgifter. Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet.
Investering datter
Ved investering i datter benyttes kostmetoden. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det
gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som
overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost.
Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.
Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall.
Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er
høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
Fordringer
Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig
verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når
effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for
kundefordringer.
Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd
til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres
oppføres netto i balansen.
Skatt på eventuelt mottatt konsernbidrag som føres til reduksjon av kostpris eller direkte mot egenkapitalen, føres
direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt og mot utsatt
skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt).
Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til
fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres
netto i balansen.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Betalingsmidler omfatter bankinnskudd og andre
kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig risiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og
med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Note 2 Datterselskap
Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.

Datterselskap
Pelagia AS
Sum

Forretningskontor
Bergen

Eier-/
stemmeandel
100 %

Egenkap.
siste år Resultat siste år Balanseført
(100 %)
(100 %)
verdi
1 825 251
394 699 2 394 012
2 394 012

I 2019 er det inntektsført utbytte på MNOK 300 og konsernbidrag på MNOK 34,7 fra Pelagia AS.

Note 3 Aksjekapital
Aksjekapitalen på NOK 149 835 600 består av 149 835 600 aksjer á kr 1.
Oversikt over aksjonærer per 31.12.
Austevoll Seafood ASA
Kvefi AS
Sum

Antall
74 917 800
74 917 800
149 835 600

Eierandel
50 %
50 %
100 %

Annen
egenkapital
35 601
300 000
-200 000
135 601

Sum
1 499 453
300 000
-200 000
1 599 453

2019
545 346

2018
529 462

2019
805 000
615 000
1 420 000

2018
1 420 000
115 000
1 535 000

Note 4 Egenkapital
Bevegelser egenkapital
Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Avsatt ubytte
Egenkapital 31.12.

Aksjekapital
149 836
149 836

Overkurs
1 314 016
1 314 016

Note 5 Fordringer og gjeld
Fordringer med forfall senere enn ett år
Utlån Pelagia AS
Lånet renteberegnes med 3 % per år og er avdragsfritt frem til 31.12.2023.
Gjeld
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

Selskapet har et nedbetalingslån på MNOK 920 og en kortsiktig trekkfasilitet på MNOK 500.
I tillegg er det etablert en løpende flervaluta trekkfasilitet på MNOK 1 700, hvor det er trukket opp
MNOK 1 684 pr 31.12. Selskapet har også tilgjengelig en sesongkreditt på MNOK 200.
Første års avdrag er klassifisert som kortsiktig gjeld.
Selskapet har lånebetingelser knyttet til egenkapitalprosent og rentedekningsgrad målt på konsernnivå.
Selskapet oppfyller sine lånebetingelser.

Gjeld sikret ved pant

2019
3 104 496

2018
2 620 540

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Investering i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Andre fordringer
Sum

2019
2 394 012
545 346
1 966 320
4 905 678

2018
2 394 012
529 462
1 437 887
4 361 361

2019
545 346
334 759
1 627 794
2 507 899

2018
529 462
282 441
1 149 922
1 961 826

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern
Langsiktig utlån
Til gode utbytte og konsernbidrag
Mellomværende konsernkontoordning*
Sum

*Pelagia Holding AS er eier av konsernkontoordning. Konsernselskapers netto opptrekk av kassakreditt
og bankinnskudd som er omfattet av konsernkontoordningen presenteres som andre fordringer (kortsiktig).
Tilsvarende gjeldspost er presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner.
Note 7 Spesfikasjon av annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Påløpne rentekostnader
Andre avsetning for forpliktelser
Sum

2019
1 260
471
1 731

2018
506
471
977

Finansinntekter
Renteinntekter bank (konsernkonto)
Renteinntekter konsern
Annen finansinntekt
Sum

2019
25 458
15 884
38
41 380

2018
15 804
15 421
215
31 440

Finanskostnader
Rentekostnader lån
Annen finanskostnad
Sum

2019
74 406
74 406

2018
59 578
157
59 735

Note 8 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Note 9 Skattekostnad
Beregning av utsatt skattefordel
Midlertidige forskjeller
Avskåret rentefradrag til fremføring
Andre midlertidige forskjeller
Netto midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Grunnlag for utsatt skattefordel

2019
-24 798
-471
-25 269
-25 269

2018
0
0
-471
-471

Utsatt skattefordel 22 % i balansen

-5 559

-104

2019
300 000
-300 000
-0
24 798
24 798
24 798

2018
252 379
-250 000
2 379
-2 379
-

2019
5 456
5 456
-5 456
-

2018
547
5
552

Avstemming av årets skattekostnad
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad
Beregnet skatt 22 %
Skattekostnad i resultatregnskapet
Differanse

300 000
66 000
-66 000

252 379
58 047
552
-57 495

Differansen består av følgende:
22 % av permanente forskjeller
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats
Sum forklart differanse

-66 000
-66 000

-57 500
5
-57 495

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Grunnlag for årets skattekostnad
Endring i midlertidige resultatforskjeller
Endring i underskudd til fremføring
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet
÷ Avgitt konsernbidrag
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt
Endring i utsatt skatt/skattefordel
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats
Skattekostnad

Note 10 Godtgjørelser og andre ytelser
Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder er ansatt i datterselskapet Pelagia AS og mottar lønn derfra.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.
Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Revisor:
Godtgjørelser til revisor ekskl mva
Lovpålagt revisjon
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum

2019
786
62
848

2018
792
206
998

Note 10 Hendelser etter balansedagen
Som andre bedrifter har Pelagia gjort en vurdering av konsekvensene av koronautbruddet for sin
virksomhet. Som en produsent av matvarer og råstoff til fiske og dyrefor så forventer ikke Pelagia over tid
en vesentlig endring i etterspørselen etter sine produkter.
Pelagia har en rekke ulike kunder som videreselger innenfor ulike segmenter og på kort sikt så kan
etterspørselsmønsteret endre seg mellom kundene. Som følge av disse endringene kan det være en økt
kredittrisiko mot noen av kundene. Dersom samfunnet skulle oppleve en vesentlig smitteutbredelse kan
det oppstå en risiko for at konsernet ikke vil får nødvendig råstoff fra fiskeflåten evt at konsernet ikke kan
opprettholde produksjonen som normalt pga smitte. Så langt har både fiskeriet og konsernets egen
produksjon gått som normalt.
Pelagia bruker i noen grad utenlandske sesongarbeidere i sin produksjon. I en periode vil dette kreve
ekstra oppfølging og planlegging, men det virker som det er etablert retningslinjer for at dette fremdeles
skal kunne lar seg gjøre fremover. Pelagia har mye av salget sitt i valuta og har en utstrakt bruk av
valutaterminer for å sikre sin valutaposisjoner. Med vesentlige endringer i verdien på den norske kronen
mot f.eks USD, Euro og JPY kan det på kort sikt gi vesentlige regnskapsmessige effekter. Samtidig gir en
svak krone bedre marginer på ikke leverte varer. Pelagia vil løpende følge eventuelle endringer i marked
og råstofftilgang fremover, men så langt så styrer konsernet etter de opprinnelige planer og budsjetter
for året.

Til generalforsamlingen i Pelagia Holding AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Pelagia Holding AS' årsregnskap, som består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap,
totalresultat og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap,
totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Pelagia Holding AS per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av
internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Pelagia Holding AS per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 - Sandviken, NO-5835 Bergen
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Uavhengig revisors beretning - Pelagia Holding AS

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i samsvar med forenklet
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, og for
konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til
fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å
avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.
Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen
enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk
alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
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Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Bergen, 6. mai 2020
PricewaterhouseCoopers AS

Sturle Døsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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ÅRSREGNSKAP
2020
Pelagia Holding konsern
og
Pelagia Holding AS

Årsberetning 2020

Virksomheten
Pelagia Holding AS (Pelagia) er et konsern som produserer konsumprodukter og fiskemel og -olje av
pelagisk fisk. Konsernet er med sin samlede aktivitet en sentral internasjonal aktør innen pelagisk
sektor med produksjonsanlegg i Nord-Atlanteren. Det meste av produktene går til global eksport.
Pelagia sitt hovedkontor er i Bergen. Konsernet har heleide produksjonsavdelinger i Norge, UK, Irland
og Danmark. Videre har selskapet stedlig salgsaktivitet i Ukraina og Hellas. Pelagia AS eier også 50% i
selskapet Hordafor AS som samler inn ensilert fiskeråstoff, hovedsakelig fra laks. Pelagia har i 2020
ervervet 100% av aksjene i Brødrene Larsen Eftf AS, en fabrikk med virksomhet for mottak og
produksjon av konsumfisk. Brødrene Larsen Eftf AS ble i 2020 fusjonert inn i Pelagia AS. Pelagia AS
har i 2021 inngått en avtale om kjøp av de resterende 50% av aksjene i Hordafor AS. Hordafor AS vil
således bli eid 100% av Pelagia AS etter gjennomføringen.
Pelagia AS har inkludert også de utenlandske heleide datterselskap og tilknyttede selskap kjøpt ca.
1,4 millioner tonn råstoff til sin virksomhet i 2020.
Et viktig fundament og mål for Pelagia er innovasjon. I 2020 var Pelagia delaktig i flere FOUprosjekter i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fiskeri- og Havbruksnæringens
Forskningsfond, utstyrsleverandører og andre. Disse samarbeidspartnerne bidrar med betydelige
midler inn i prosjektene. Målet med prosjektene er å øke verdiskapningen gjennom å utvikle nye
produkter av de pelagiske råvarene. Fokus er å utnytte og skape verdier av hele fisken.
Resultat, balanse og kontantstrøm
Resultat
Konsernets salgsinntekter var 8.814 MNOK i 2020 (6.881 i 2019). EBITDA var 654 MNOK i 2020 (871 i
2019).
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler var 246 MNOK i 2020 (221 i 2019).
Driftsresultatet var 409 MNOK i 2020 (650 MNOK i 2019).
Resultatandel etter egenkapitalmetoden ble 29 MNOK i 2020 (50 MNOK i 2019). Netto
finanskostnader var 123 MNOK i 2020 (73 MNOK i 2019). Skattekostnaden var 59 MNOK i 2020 (80
MNOK i 2019).
Resultat etter skatt ble 255 MNOK i 2020 (547 MNOK i 2019) og totalresultatet ble 280 MNOK i 2020
(558 MNOK i 2019).

Balanse
Totalbalansen var 7 040 MNOK i 2020 (6 625 MNOK i 2019). Sum egenkapital var 2 730 MNOK (39%) i
2020 (2 650 MNOK i 2019 (40%)).
Netto rentebærende gjeld var 3 530 MNOK i 2020 (3 123 MNOK i 2019).
Konsernet er innenfor alle finansielle lånebetingelser ved utgangen av året.
Konsernets rentebetingelser er NIBOR pluss margin. Marginen kan variere noe avhengig av
egenkapitalandel og resultatavhengige forholdstall for konsernet. Konsernet har ulike langsiktige
nedbetalingslån på til sammen MNOK 1092 og en roterende trekkfasilitet på MNOK 1250. Det er i
tillegg etablert en kortsiktig flervaluta trekkfasilitet på MNOK 1.500. I desember 2020 gikk Pelagia ut
med et obligasjonslån som ble godt mottatt i markedet. Det ble utstedt et obligasjonslån på 900
MNOK med forfall i desember 2025.
Konsernet gjennomfører årlige tester for å vurdere verdien av selskapets eiendeler. Gjennomført
nedskrivningstest ved utgangen av 2020 viser at det ikke er behov for nedskrivning. Det er hensyntatt
at tilgjengelig råstoff i form av størrelsen på globale kvoter påvirker det fremtidige salget av pelagisk
fisk og således også konsernets aktivitet.
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 166 MNOK i 2020 (582 MNOK i 2019). Netto
kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var -275 MNOK i 2020 (-339 MNOK i 2019). Investeringene i
2020 er knyttet til ordinære vedlikeholds- og utviklingsinvesteringer. Netto kontantstrøm fra
finansieringsaktiviteter var 186 MNOK i 2020 (-242 MNOK i 2019). Endringen fra 2019 til 2020 gjelder
i hovedsak refinansiering av eksisterende låneavtale og utsteding av obligasjonslånet. Beholdning av
kontanter og kontantekvivalenter var 171 MNOK i 2020 (93 MNOK i 2019).
Fortsatt drift
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene for
fortsatt drift er til stede.
Risikostyring og Internkontroll
Styret følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskap
med et børsnotert usikret obligasjonslån. Styret er av den oppfatning at Pelagia er hensiktsmessig
organisert og at virksomheten utføres i samsvar med gjeldende lovgivning og forskrifter og i samsvar
med selskapets formål og vedtekter. Se mer informasjon om eierstyring og selskapsledelse på
www.pelagia.com.
Finansiell risiko
Markedsrisiko
1) Valuta- og prisrisiko
Konsernet er eksponert for valutarisiko ved å ha kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Normalt vil
ca. 80 % av omsetningen være i utenlandsk valuta, mens kostnadene i all hovedsak er norske kroner

(i hovedsak GBP og EUR i utenlandske datterselskap). Det er en betydelig korrelasjon mellom
markedsprisene omregnet til norske kroner med basis i de løpende valutakursene, og tilsvarende
råvarepriser, spesielt på varer med høy omløpshastighet. Endringer i markedsprisene omregnet til
norske kroner, vil derfor over tid reflekteres i råvareprisen, og reduserer deler av valutarisikoen. Den
løpende omsetningen i utenlandsk valuta blir løpende sikret ved finansielle kontrakter.
2) Renterisiko
Hele konsernets rentebærende gjeld er i norske kroner. Konsernets lånefinansiering er i stor grad
tilknyttet drift og varierer i tråd med sesongsvingninger, og er dermed bare opptrukket i deler av
året. For å bevare denne fleksibiliteten er i hovedsak all gjeld i konsernet basert på flytende rente.
Kredittrisiko
Graden av kredittrisiko vil variere ut fra hvilket markedssegment konsernet opererer i. All kreditt vil
som hovedregel være sikret gjennom kredittforsikring eller andre instrumenter. Konsernet gjør
løpende vurdering av risiko knyttet til hver enkelt kunde og fordring, og har foretatt avsetninger som
til enhver tid anses tilstrekkelig til å dekke inn denne.
Likviditetsrisiko
Konsernet har etter ledelsen og styrets oppfatning tilstrekkelig tilgang til finansiering som ivaretar
forretningsmuligheter og handlefrihet.
Arbeidsmiljø
Konsernet Pelagia hadde 923 årsverk i 2020 (838 årsverk i 2019). Pelagisk industri er en utpreget
sesongvirksomhet og antall ansatte per måned vil derfor variere betydelig.
Sykefraværet var 3,25 % i 2020 (3,57% i 2019). Dette er lavt sammenlignet med næringslivet for
øvrig. Det lave sykefraværet sammenlignet med øvrig næringsliv, må til dels sees i sammenheng med
de produksjonsmessige sesongsvingningene. Det jobbes aktivt i konsernet for å redusere kortsiktig
og langsiktig sykefravær.
Pelagia Holding AS har ikke bedriftsforsamling. Styret i Pelagia Holding AS er følgelig direkte ansvarlig
overfor generalforsamlingen.
Likestilling
Av andel ansatte var det 38% kvinner og 62% menn i 2020. Relativt sett er andelen kvinner i
administrasjon og produksjon ganske lik. Kvinneandelen er lav blant ledende personell.
Pelagia ønsker i sin rekrutteringspolitikk å tiltrekke de beste søkere til nøkkelposisjoner og vi skal gi
kvinner og menn like muligheter til utvikling av karriere. Styret vektlegger at det ikke skal
forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som lønn, avansement, etterutdanning og
rekruttering.
Styret består av syv personer - alle menn.

Diskriminering
Styret har vedtatt etiske retningslinjer som formulerer standard for god forretningsskikk for selskapet
og dets medarbeidere. De etiske retningslinjene redegjør bl.a. for hva konsernet mener ligger i
ordentlig opptreden både ovenfor medarbeidere og eksterne aktører. Pelagia vil ikke akseptere
opptreden som diskriminerer mennesker med hensyn til kjønn, etnisitet, religion eller seksuell
legning.
Ytre miljø
Fangst, produksjon og transport av pelagisk fisk er miljøvennlig sammenlignet med fremstilling av
andre typer matvarer. Produksjonen har liten negativ innvirkning på miljøet, og en utnytter råstoffet
effektivt med at avskjær leveres til produksjon av fiskemel/olje. Pelagia bruker 100% av fisken enten
direkte til sjømatprodukter eller indirekte via våre marine produkter til fôrindustrien.
Styret vektlegger videre at konsernet har etablert miljøstyrings- og kontrollsystemer slik at
myndighetenes og markedets krav til miljøstandard til enhver tid blir imøtekommet. Det skal
fokuseres på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon.
Konsernet nytter i hovedsak elektrisk energi som energikilde, og anleggene nytter overskuddsenergi
til varmegjenvinning. Det blir løpende gjennomført tiltak for energiøkonomisering på alle anlegg.
Emballasje kildesorteres for gjenvinning når det er mulig. Farlig avfall begrenses i hovedsak til
spillolje fra frysekompressorer og truckbatterier. Dette leveres til godkjente mottaksstasjoner.
Det arbeides systematisk for å være innenfor rammer for utslipp til ytre miljø.
Resultatdisponering
Pelagia Holding AS er holdingselskapet i Pelagia-konsernet. Netto finansresultat består i hovedsak av
inntektsført utbytte og konsernbidrag fra datterselskap, samt rentekostnader. Eiendeler og gjeld
består, utover aksjer i datterselskap og konsernets finansiering, i all hovedsak av fordringer på og
gjeld til datterselskaper. Egenkapitalen var på 29,5 % pr. 31.12.20 (32,6 % pr 31.12.19).

Disponering av årsresultatet i Pelagia Holding AS:
Årsresultat:

TNOK

212.551

Avsatt utbytte:
Overført egenkapital:

TNOK
TNOK

200.000
12.551

Styret kjenner ikke til hendelser etter årsregnskapets avslutning som har vesentlig innvirkning på
bedømmelsen av regnskapet for 2020, men se for øvrig kommentarer knyttet til koronasituasjonen
under.

Foretakets utsikter
Som andre bedrifter har Pelagia gjort en vurdering av konsekvensene av koronautbruddet for sin
virksomhet. Som en produsent av matvarer og råstoff til fiske- og dyrefôr så forventer ikke Pelagia
over tid en vesentlig endring i etterspørselen etter sine produkter.
Pelagia har en rekke ulike kunder som videreselger innenfor ulike segmenter og på kort sikt så kan
etterspørselsmønsteret endre seg mellom kundene. Pga. disse endringene kan det være en økt
kredittrisiko mot noen av kundene. Hvis samfunnet skulle oppleve en vesentlig smitteutbredelse kan
det oppstå en risiko for at selskapet ikke vil får nødvendig råstoff fra fiskeflåten evt. at vi ikke kan
opprettholde produksjonen som normalt pga. smitte. Så langt har både fiskeriet og vår egen
produksjon gått som normalt. I noen grad bruker Pelagia utenlandske sesongarbeidere i sin
produksjon. I en periode vil dette kreve ekstra oppfølging og planlegging, men det virker som det er
etablert retningslinjer for at dette fremdeles skal kunne lar seg gjøre fremover. Pelagia har mye av
salget sitt i valuta og har en utstrakt bruk av valutaterminer for å sikre sine valutaposisjoner. Med
vesentlige endringer av verdien på den norske kronen mot f.eks. USD, Euro og JPY kan det på kort
sikt gi vesentlige regnskapsmessige effekter.
Konsernets evne til å utnytte sine produksjonskapasiteter vil avhenge av råstofftilgang i Nord Atlanteren, og derav størrelsen på de globale kvotene som fordeles mellom landene som har andel i
fiskeressursene. Totalt sett er utsiktene for de fiskerier som konsernet baserer sin virksomhet på
rimelig stabil.
Etterspørselen etter pelagisk fisk er relativt sett god, men konsernet har opplevd usikkerhet knyttet
til tradisjonelle sildemarkeder som Russland og Ukraina. Konsernet er fremdeles utestengt fra det
russiske markedet. Markedene har også periodevis blitt påvirket av valutarestriksjoner i noen land,
men dette har i liten grad vært en utfordring i 2020. Pga. koronasituasjonen kan dette bli en økende
utfordring fremover. For fiskemel og fiskeolje er etterspørsel i markedene også god, men priser og
marginer påvirkes av varierende råstoffkvoter i Sør-Amerika. En utfordring for 2021 er at deler av
produksjonen ikke vil ha en såkalt MsC sertifisering. Produktene vil således kanskje delvis måtte
selges i nye markeder.
Konsernet kjøper alle sine råvarer til variable priser og selger ferdigvarer på et verdensmarked.
Dermed er ikke selskapets økonomi direkte koblet mot utviklingen i markedsprisene, men til
marginen som oppnås gjennom produksjonen. Utfordringene med å oppnå gode marginer er
normalt størst når prisene i markedet faller ettersom det normalt er nokså lang ledetid fra
produksjon til marked.
Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til vurderinger om fremtidige forhold.

Bergen, 28. april 2021

________________________

______________________

_____________________

Helge Singelstad
Styreleder

Arne Møgster
Styremedlem

Helge Møgster
Styremedlem

_______________________
Gustav Witzøe
Styremedlem

_____________________
Helge Karstein Moen
Styremedlem

____________________
Arne Myklebust
Styremedlem

______________________
Endre Sekse
Styremedlem

_____________________
Egil Magne Haugstad
Daglig leder

Pelagia
Konsolidert resultatregnskap
Alle tall i NOK 1.000 (periode 01.01 ‐ 31.12)

Note

2020

2019

4
4

8 813 945
‐

6 881 006
105 385

5
7, 8
5, 6

181 642
‐7 282 789
‐662 238
‐246 371
‐395 681

441 833
‐5 609 445
‐583 523
‐221 148
‐364 094

408 507

650 014

9, 19

28 551

49 530

15
15

34 617
157 342
‐122 725

29 327
102 389
‐73 062

314 334
‐59 374
254 960

626 482
‐79 932
546 550

254 627
100
254 728

546 910
‐360
546 550

2020

2019

Årsresultat
Omregningsdifferanser valuta
Totalresultat

254 960
24 630
279 589

546 550
11 334
557 883

Totalresultat tilordnes:
Aksjonærer i morselskapet
Ikke‐kontrollerende eierinteresser
Sum

279 822
‐232
279 589

554 405
3 479
557 883

Salgsinntekter
Andre gevinster

Endring i lagerbeholdning ferdigvarer
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Resultatandel etter egenkapitalmetoden
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
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Årsresultat tilordnes:
Aksjonærer i morselskapet
Ikke‐kontrollerende eierinteresser
Sum

Konsolidert totalresultat
Alle tall i NOK 1.000 (periode 01.01 ‐ 31.12)

Postene i totalresultatet kan bli reversert over resultatet

Note

KONSOLIDERT BALANSE PR. 31.12
Alle tall i NOK 1.000

Note

2020

2019

7
7

25 989
814 247
840 236

31 172
805 907
837 079

8, 17
8, 17
8, 17
8, 16

955 346
1 227 976
4 656
46 582
2 234 559

962 988
1 092 999
6 099
61 389
2 123 474

9

322 518
1 855
9 476
333 849

323 967
1 563
5 942
331 472

3 408 645

3 292 026

10, 17

2 412 787

2 231 146

11, 17, 18
3
11, 17
12

854 428
86 011
96 137
171 249

782 061
30 921
195 235
93 463

Sum omløpsmidler

3 620 612

3 332 826

Sum eiendeler

7 029 257

6 624 852

Eiendeler
Anleggsmidler
Andre immaterielle eiendeler
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar og lignende
Bruksrett leide eiendeler
Sum varige driftsmidler
Investering i felleskontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
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Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lagerbeholdning
Kundefordringer
Derivater
Andre kortsiktige fordringer
Betalingsmidler

KONSOLIDERT BALANSE PR. 31.12
Alle tall i NOK 1.000

Note

2020

2019

13
13

149 836
1 347 615
1 173 085
59 072
2 729 608

149 836
1 347 615
1 093 264
59 304
2 650 018

14

40 208
1 998
42 206

491
1 481
1 972

3, 15
3, 15
3, 15
3, 15

2 182 136
3 162
889 380
37 097
3 111 775

805 925
‐
‐
62 982
868 907

15, 16
16
15

154 633
30 498
407 132
210 754
2 146
49 328
291 179
1 145 669

615 500
29 234
1 703 256
388 297
48 825
43 086
275 757
3 103 955

Sum gjeld

4 299 650

3 974 834

Sum egenkapital og gjeld

7 029 257

6 624 852

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital
Overkurs
Annen egenkapital
Ikke‐kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital
Gjeld
Utsatt skatt
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig ikke‐rentebærende lån
Obligasjonslån
Leieforpliktelser
Sum annen langsiktig gjeld
Første års avdrag på langsiktig gjeld
Kortsiktig del av leieforpliktelser
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

14
6

Bergen, 28. april 2021

___________________
Helge Singelstad
Styreleder

____________________
Arne Møgster
Styremedlem

___________________
Gustav Witzøe
Styremedlem

___________________
Egil Magne Haugstad
Daglig leder

____________________
Helge Arvid Møgster
Styremedlem

___________________
Helge Karstein Moen
Styremedlem

_______________

________________

Arne Myklebust
Styremedlem

Endre Sekse
Styremedlem

ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL

Beløp i NOK 1.000
Egenkapital 01.01.2019

Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer
Aksje‐
Over‐
Annen
kapital
kurs egenkapital
Sum

Sum
IKE egenkapital

149 836

1 347 615

788 498

2 285 948

41 592

2 327 540

Årsresultat
Årets utvidede resultat
Totalresultat

‐
‐
‐

‐
‐
‐

546 910
7 855
554 765

546 910
34 617
34 617

‐360
3 479
3 118

546 550
11 334
557 883

Tilgang IKE ved konsernetablering*
Utbetalt utbytte
Sum transaksjoner med eierne og IKE

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐250 000
‐250 000

‐
‐250 000
‐250 000

14 594
‐
14 594

14 594
‐250 000
‐235 406

149 836

1 347 615

1 093 264

2 590 714

59 304

2 650 018

Egenkapital 31.12.2019

* Vedrører tilgang ikke‐kontrollerende eierinteresser i Distral S.A. Se note 19

Beløp i NOK 1.000
Egenkapital 01.01.2020

Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer
Aksje‐
Over‐
Annen
kapital
kurs egenkapital
Sum

Sum
IKE egenkapital

149 836

1 347 615

1 093 264

2 590 714

59 304

2 650 018

Årsresultat
Årets utvidede resultat
Totalresultat

‐
‐

‐
‐
‐

254 627
25 194
279 822

254 627
25 194
279 822

332
‐564
‐232

254 960
24 630
279 589

Tilgang IKE ved konsernetablering*
Utbetalt utbytte
Utkjøp av IKE
Sum transaksjoner med eierne og IKE

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐200 000
‐
‐200 000

‐
‐200 000
‐
‐200 000

‐
‐
‐

‐
‐200 000
‐
‐200 000

149 836

1 347 615

1 173 085

2 670 535

59 072

2 729 608

Egenkapital 31.12.2020

Det er foreslått et utbytte på 200 MNOK for 2020.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN
Alle tall i NOK 1.000

2020

2019

314 334

626 482

246 371
‐48 825
‐28 551
69 675
45 329
3 023
‐

221 148
‐38 763
‐49 530
58 285
1 319
‐7 093
‐105 385

‐54 387
‐175 177
‐177 543
‐27 948
166 300

330 622
‐112 666
‐176 623
‐165 928
581 869

‐
‐
‐
‐337 773
‐
5 137
27 856
30 000
‐274 780

‐82 276
‐1 362
105 385
‐396 756
‐17 568
10 900
27 445
15 000
‐339 231

2 433 678
‐647 894
‐1 277 364
‐24 623
‐97 531
‐200 000
186 266

‐
‐115 633
243 744
‐34 037
‐85 730
‐250 000
‐241 657

Endring i netto betalingsmidler

77 787

982

Netto betalingsmidler pr. 1. januar

93 463

92 481

Netto betalingsmidler pr. 31. desember

171 249

93 463

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Justert for:
‐ Avskrivninger
‐ Betalte skatter
‐ Resultatandel etter egenkapitalmetoden
‐ Rentekostnader netto
‐ Valuta tap på finansplasseringer
‐ Gevinst ved salg av varige driftsmidler
‐ Andre gevinster
Endring arbeidskapital:
‐ Endring i kundefordringer
‐ Endring i varelager
‐ Endring i leverandørgjeld
‐ Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømeffekt virksomhetssammenslutninger
Kjøp av aksjer
Andre gevinster
Kjøp av varige driftsmidler
Kjøp av øvrige immatrielle eiendeler
Salg av varige driftsmidler
Mottatte renter
Mottatt utbytte
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviter
Opptak av gjeld
Nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto endring kassekredit
Nedbetaling leieforpliktelse
Betalte renter
Utbytte betalt til morselskapets aksjonærer
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

7, 8, 16
14
9
15
15
20
4

19
4
7, 8
8
15
9

15
15
15
15, 16
15

Note 1
Regnskapsprinsipper
Generell informasjon
Alle beløp er i NOK 1 000 hvis ikke annet er angitt.
Pelagia er et konsern innen produksjon, salg og distribusjon av fiskemel/fiskeolje og pelagisk fisk til konsum. Pelagia er en
sentral aktør innen pelagisk sektor i Nord Atlanteren. Hovedkontoret er lokalisert i Bergen.
Konsernstruktur
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Pelagia Holding AS og følgende datterselskap og tilknyttede selskap:
Datterselskap

Forretningskontor

Morselskap

Pelagia AS
Sirevåg Fryselager AS
Mat Miljølaboratoriet AS
Pelagia Technologies AS
Pelagia Innovation AS
Norsildmel Innovation AS
Norsildmel Hellas Ltd
Epax Norway AS
Epax Pharma Holding UK Unlimited
Epax Pharma Holding UK Unlimited
Pelagia Denmark AS
Pelagia Ukraine LLC
Iorua Ltd.
Boru Unlimited
Pelagia Feed (Ireland) Limited*
Pelagia (UK) Limited
Pelagia (Greenock) Ltd
Pelagia Shetland Ltd.
Pelagia Bressay Ltd.
Distral S.A
Projekt Skagen AS

Bergen
Sirevåg
Måløy
Bergen
Bergen
Bergen
Athen
Ålesund
UK
UK
Danmark
Ukraina
Irland
Irland
Irland
UK
UK
UK
UK
Athen
Danmark

Pelagia Holding AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Norsildmel Innovation AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Epax Norway AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia (UK) Limited
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS
Pelagia AS

Tilknyttede selskaper og
felleskontrollert virksomhet

Forretningskontor

Hordafor AS
TD Moreproduct
North Cap. Honningsvåg AS **)

Austevoll
Ukraina
Honningsvåg

*) Pelagia Feed (Ireland) Limited som inngår i det konsoliderte regnskapet l Pelagia Holding AS har beny et seg av
adgangen til unnlate å offentliggjøre selskapsregnskapet til «Registrar of Companies» slik det er adgang til i henhold til
Sec on 357 i «the Companies Act 2014». Selskapet har lfreds lt vilkårene i sec on 357(a) to 357(h)."
**) 50% av selskapet eies direkte via Pelagia AS og 25% eies indirekte via Hordafôr AS.

Eierandel
100 %
67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
83 %
17 %
100 %
72 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
77 %
100 %
67 %
100 %

Eierandel
50 %
50 %
50 %

Grunnlag for utarbeidelse
Nedenfor gjengis de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.
Rammeverk for regnskapsavleggelsen
Konsernregnskapet til Pelagia Holding AS er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder
(IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte
konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB.
Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kost prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak finansielle
eiendeler og forpliktelser (herunder derivater) til virkelig verdi over resultatet.
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av
konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige
vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet er
beskrevet i note 2.
Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.
Inntektsføring
Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter og merverdiavgift. Inntekt
resultatføres når den kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene vil tilflyte foretaket og
kriteriene beskrevet nedenfor er oppfylt. Inntekter fra salg av varer innregnes i resultatregnskapet når det
vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Det aller meste av produktene blir
eksportert globalt til en rekke kunder i ulike land og regioner. Det gis ingen spesielle rabatter, prisene varierer
og blir avtalt for hver enkelt leveranse. Det benyttes i størst mulig grad standard betalingsvilkår, men kan
variere på bakgrunn av leveringsbetingelser og betalingsinstrument. Pelagia benytter ulike Incoterms
leveringsvilkår til ulike kunder. Inntektsføring skjer på det tidspunktet kontrollen overføres til kunden slik dette
er definert i Incoterms for det aktuelle leveringsvilkåret.
Ved salg av både pelagisk fisk til konsum og mel og olje fraktes i all hovedsak varene ved sjøtransport og pr bil.
De mest brukte leveringsbetingelsene er CIF (Cost Insurance Freight) og FOB (Free On Board). Ved begge disse
leveringsbetingelsene skjer vanligvis overgang av kontroll med det samme varene lastes ombord på skip.
Konsolidering og investering i tilknyttede selskaper
Datterselskaper
Datterselskaper er alle enheter som Pelagia har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når Pelagia er
utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin
makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll
opphører.
Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av
overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også
virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare
eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke‐
kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det
overtatte foretakets nettoeiendeler.
Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper.
Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på
kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen.

Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede
vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen. Andre betingede
vederlag måles løpende til virkelig verdi over resultatet.

Dersom vederlaget (inkludert eventuelle ikke‐kontrollerende interesser og virkelig verdi av tidligere
eierandeler) overstiger virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i oppkjøpet regnskapsføres dette
som goodwill. Dersom vederlaget (inkludert eventuelle ikke‐kontrollerende interesser og virkelig verdi av
tidligere eierandeler) utgjør mindre enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet som følge av et kjøp
på gunstige vilkår, føres differansen som gevinst i resultatregnskapet.
Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst mellom konsernselskaper elimineres.
Urealisert tap elimineres også. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå
samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner med ikke‐kontrollerende eiere i datterselskaper
som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres
forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i
datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke‐kontrollerende
eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen.
Ved tap av kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet.
Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet
selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat
relatert til dette selskapet behandles som om Pelagia hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette
vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.
Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er selskaper der Pelagia har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse
foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttede
selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til
anskaffelseskost. Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet.
Ved reduksjon av eierandel i tilknyttet selskap hvor Pelagia opprettholder betydelig innflytelse, omklassifiseres
kun en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat til resultatet.
Pelagia sin andel av over‐ eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av
investeringen. Pelagia sin andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat og
tillegges også balanseført beløp av investeringene. Pelagia resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette
medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med
mindre Pelagia har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet.
Pelagia avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på
investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom
gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og differansen resultatføres på egen linje sammen
med regnskapslinjen ”Inntekt på investering i tilknyttet selskap”.
Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom Pelagia og dets tilknyttede selskaper
regnskapsføres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til øvrige aksjonærer. Urealiserte tap
elimineres med mindre det foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for
transaksjonen. Der det har vært nødvendig er regnskapene i de tilknyttede selskapene omarbeidet for å oppnå
samsvar med Pelagia sine regnskapsprinsipper.
Gevinst og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper blir resultatført.

Felleskontrollert virksomhet
Pelagia har eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Etter IFRS 11 kan felleskontrollerte ordninger
klassifiseres som felleskontrollert virksomhet eller felleskontrollert drift. Pelagia har kun eierinteresser i
felleskontrollert virksomhet. Dette er samarbeid hvor partene har felles kontroll over rettighetene til
virksomhetens netto eiendeler. Konsernets eierinteresser i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter
egenkapitalmetoden. Regnskapsmessig behandling etter egenkapitalmetoden er tilsvarende som for
tilknyttede selskap.
Omregning av fremmed valuta
Regnskapet til de enkelte enheter i Pelagia måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer
(funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle
valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. Alle konsernets norske selskaper har norske
kroner som sin funksjonelle valuta, mens utenlandske selskaper har lokal valuta som sin funksjonelle valuta.
Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert
valutagevinst eller ‐tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen
resultatføres.
Andel resultat fra tilknyttede selskaper omregnes til gjennomsnittskurs. Andel av egenkapital (inkludert
goodwill og merverdier) omregnes til balansedagens kurs. Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris fratrukket akkumulerte av‐ og nedskrivninger. Når eiendeler
er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap
eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.
Kostprisen for eiendelen er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å
sette eiendelen i stand for bruk. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller
balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte
konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige
reparasjons‐ og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras.
Anlegg under utførelse er klassifisert som varige driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert
til eiendelen. Anleggene blir ikke avskrevet før de er klar for bruk.
Avskrivning er beregnet over følgende tidsperiode:
Maskiner og utstyr
Driftsløsøre, inventar o.l.
Bygninger og anlegg
Bruksrett leide eiendeler

5‐20 år
2‐10 år
10‐50 år
4‐8 år

Avskrivningsperiode og ‐metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer
med de økonomiske realiteter til eiendelen. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Når balanseført verdi på
et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor selskapet har kontroll over identifisert eiendel ved at selskapet bestemmer bruk og mottar de
økonomiske fordelene, innregnes i balansen fra det tidspunkt selskapet får råderett over eiendelen.
Leieforpliktelsen måles til nåverdien av fremtidige faste leiebetalinger som motsvares av tilhørende rett til
bruk eiendel. Det benyttes diskonteringsrente som tilsvarer selskapets marginale lånerente. Ved fastsettelse
av leieperiode legges den uoppsigelige leieperioden justert for forlengelsesopsjoner som det er rimelig sikkert
at selskapet vil benytte. Leiebetaling fordeles mellom rentekostnad og avdrag på forpliktelsen.

Avskrivningstid av rett til bruk av eiendeler fastsettes i forhold til antatt utnyttbar levetid og leieperiode og i
samsvar med Pelagias øvrige avskrivningsprinsipper.
Pelagia har valgt å bruke innregningsunntakene for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler der den
underliggende eiendelen har lav verdi. Leieavtaler som har en leieperiode på tolv måneder eller mindre er ikke
balanseført, men kostnadsført direkte i resultatregnskapet. Det samme gjelder for leieavtaler der
underliggende eiendel har lavere verdi enn NOK 50 000.
Immaterielle eiendeler og goodwill
Immaterielle eiendeler er balanseført dersom det kan påvises sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler som
kan henføres til eiendelen som eies av konsernet, og eiendelens kostpris kan estimeres pålitelig. Immaterielle
eiendeler er regnskapsført til kostpris. Immaterielle eiendeler med udefinert økonomisk levetid avskrives ikke,
men nedskrivning foretas hvis gjenvinnbart beløp er lavere enn kostpris.
Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør overført vederlag fratrukket Pelagia sin andel av virkelig
verdi av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser i den overtatte virksomheten. I tillegg kan goodwill
oppstå ved oppkjøp når man velger å måle ikke‐kontrollerende interesser på oppkjøpstidspunktet til virkelig
verdi.
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter lineær metode over estimert
økonomisk levetid. Avskrivningsestimatet og avskrivningsmetoden vil bli gjenstand for en årlig vurdering, hvor
de økonomiske realiteter legges til grunn.
Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill og eiendeler som har en udefinert utnyttbar
levetid. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet
overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet.
Verdifall på ikke finansielle eiendeler
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere
forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt, som reflekterer
markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For
eiendeler som ikke hovedsakelig genererer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for
den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører. Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter
fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter
fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier.
Kontantgenererende enheter (CGU):
Basert på fiskeslag og kvalitet går deler av råstoffet til humant konsum (FOOD), mens resten brukes til
produksjon av fiskemel og fiskeolje (FEED). Pelagia opererer flere fabrikker som produserer innenfor både
FOOD og FEED. Valg av produksjonssted for det gjeldende råstoff er basert på kapasitet og hva som løpende
vurderes å være den mest effektive produksjonen for konsernet basert på blant annet kvalitet og
logistikkforhold. På grunn av variasjon i kvoter og sesongbasert produksjon kan det være overkapasitet i form
av produksjonsanlegg i forhold til tilgang på råstoff. Da antall fabrikker og lokasjoner er strategisk viktig for
tilgangen og prisingen av råstoff må verdien av fabrikkene sees i sammenheng (og som en del av en portefølje).
Test av nedskrivningsbehov for pelagiske konsumfabrikker til bruksverdi gjøres derfor basert på en
porteføljetankegang. Fabrikkene vurderes som del av klynger basert på gitte kriterier. Klyngene vurderes som
egne kontantgenererende enheter.
I forbindelse med kjøp av Epax i 2017 ervervet konsernet en tredje CGU: Health. Epax er et av verdens ledende
selskap for levering av høy‐konsentrerte omega‐3 ingredienser til ledende merkevarer innen kosttilskudd og
farmasøytiske produkter.

Finansielle eiendeler og forpliktelser
Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler inkluderer kundefordringer, kontanter, andre fordringer og andre finansielle eiendeler.
Ved anskaffelse innregnes finansielle eiendeler til virkelig verdi og klassifiseres for etterfølgende måling i
følgende kategorier: Til amortisert kost og virkelig verdi over resultatet. Klassifiseringen gjøres basert
på kjennetegnene til den finansielle eiendelens kontraktsregulerte kontantstrømmer og foretakets
forretningsmodell. Selskapets fordringer holdes i en forretningsmodell for å inndrive kontraktsfestede
kontantstrømmer og måles derfor til amortisert kost. Egenkapitalinstrumenter i andre selskaper måles til
virkelig verdi over resultatet.
Finansielle eiendeler fraregnes når de kontrakts regulerte rett til kontantstrømmene fra den finansielle
eiendelen utløper eller foretaket overfører den finansielle eiendelen.
Finansielle Forpliktelser
Finansielle forpliktelser inkluderer lån, leverandørgjeld og andre finansielle forpliktelser. Ved anskaffelse
innregnes finansielle forpliktelser til virkelig verdi og blir etterfølgende målt til amortisert kost. Finansielle
forpliktelser fraregnes når plikten angitt i kontrakten er oppfylt gjennom betaling, kansellert eller utløpt.
Derivater og sikring
Pelagia benytter derivater for sikringsformål. Det benyttes i hovedsak valutaterminkontrakter til slike formål.
Derivater måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Konsernet anvender ikke
sikringsbokføring.
Kundefordringer
Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen.
Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette
ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler.
Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til transaksjonsprisen som er vurdert å være tilsvarende
virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost, fratrukket forventet tap.
Endringer i avsetningen resultatføres som annen driftskostnad.
Lån og leverandørgjeld
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader.
I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen
mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over
lånets løpetid som del av effektiv rente.
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av
gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.

Lagerbeholdning
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved
bruk av spesifikk tilordning. Pelagia anser ikke de ulike produksjonspartiene med fisk eller fiskemel og olje for å
være direkte ombyttbare, som følge av at produksjonsdato er en viktig egenskap ved produktet. Som følge av
betydelige svingninger i markedet for råstoff medfører dette regnskapsprinsippet at anskaffelseskost for
forskjellige varepartier har tilsvarende variabilitet.

For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til innkjøp av råstoff,
direkte lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal
kapasitet). Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable
kostnader for ferdigstillelse og salg.
Betalingsmidler
Består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre
måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. Pelagia har en flervaluta trekkfasilitet. Netto innskudd
presenteres som betalingsmidler. Dersom det er netto opptrekk på balansedagen klassifiseres dette som
kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner.
Aksjekapital og overkurs
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer føres
som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.
Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjonskostnader fratrukket skatt, til
reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller
solgt. Dersom egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt føres vederlaget, fratrukket direkte
transaksjonskostnader og tilknyttede skattevirkninger, som økning av egenkapital tilordnet Pelagia sine
aksjonærer.
Utbyttebetalinger til Pelagia sine aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er
fastsatt av generalforsamlingen.
Betalbar og utsatt skatt
Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer
seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten
også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen.
Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte
regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig
forskjell oppstår ved førstegangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en
virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps‐ eller skattemessig
resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er
vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte
skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp.
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der
de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes.
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper,
bortsett fra når Pelagia har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er
sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid.
Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne
eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder
inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige
skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto.

Pensjonsordninger
Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser
slik disse fastsettes ved periodiske aktuarberegninger. Konsernet har innskuddsplaner. En innskuddsplan er en
pensjonsordning hvor konsernet betaler endelig bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen
juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle
ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder.
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for
pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser
etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad i takt med at plikten til å
betale innskudd påløper. Forskuddsbetalte innskudd føres som en eiendel i den grad innskuddet kan
refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.
Konsernet har pr 31.12.2020 en ytelsespensjonsordninger av uvesentlig størrelse. Denne ordningen knytter
seg til virksomheter som har kommet inn i konsernet i 2019.
Avsetninger
En avsetning innregnes i balansen når konsernet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller selvpålagt plikt,
som følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm av økonomiske fordeler fra
foretaket for å innfri forpliktelsen. Dersom effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere
forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets
prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.
Avsetning for omstrukturering innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell
omstruktureringsplan, og omstruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. Det avsettes ikke
for fremtidige driftstap.
Nye og endrede standarder implementert i 2020
Pelagia har innført følgende nye IFRS‐standarder med virkning fra 01.01.2020:
Definisjonen av vesentlighet – endringer i IAS 1 og IAS 8
Det er gjort endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap og IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i
regnskapsestimater og feil slik at vesentlighet defineres konsistent i standardene og rammeverket. Det
klargjøres når informasjon er vesentlig og det tas inn nærmere veiledning i IAS 1 om uvesentlig informasjon.
Endringene avklarer særlig: › at begrepet å tilsløre vesentlig informasjon (p30A) gjelder situasjoner der
virkningen tilsvarer at informasjon er utelatt eller misvisende, og at enheten vurderer vesentlighet sett i
forhold til regnskapet som helhet, og › hvem som er primærbrukere av finansregnskap til allment bruk som
finansregnskapet skal rettes mot ved å å definere dem som nåværende og potensielle investorer, långivere og
andre kreditorer som må støtte seg på finansregnskap til allment bruk for store deler av den finansielle
informasjonen de behøver.
Definisjonen av virksomhet – Endringer i IFRS 3
Den justerte definisjonen av virksomhet krever at et oppkjøp inkluderer minst en innsatsfaktor og en vesentlig
prosess som til sammen bidrar vesentlig til å skape et produkt. Definisjonen av begrepet «produkt» (output) er
endret for å fokusere på varer og tjenester til kunder, generering av inntekt fra investeringer og annen inntekt.
Begrepet ekskluderer avkastning i form av lavere kostnader og andre økonomiske fordeler. Endringene vil
sannsynligvis resultere i at flere oppkjøp blir regnskapsført som kjøp av eiendeler.

Referanserentereform – Endringer i IFRS 7, IFRS 9 [og IAS 39]
Endringen gir visse lettelser knyttet til referanserentereformen. Lettelsene gjelder sikringsbokføring og
medfører at reformen generelt sett ikke medfører at sikringsbokføring blir avsluttet. Enhver ineffektiv sikring
skal likevel fortsatt bli resultatført. Gitt den gjennomgripende egenskapen av sikring som involverer IBOR‐
baserte kontrakter, vil lettelsene påvirke selskaper i alle typer bransjer.

Revidert konseptuelt rammeverk for finansiell rapportering
IASB har kommet med et revidert konseptuelt rammeverk som vil bli brukt til standardsetting med umiddelbar
virkning. Sentrale endringer inkluderer å: › legge mer vekt på ledelsens forvalteransvar i målet med finansiell
rapportering › gjeninnføre forsiktighet som en undermengde av nøytralitet › definere en rapporterende enhet,
som kan være en juridisk enhet, eller en del av en enhet › oppdatere definisjonene av en eiendel og en
forpliktelse › fjerne sannsynlighetsgrensen for innregning og legge til veiledning om fraregning › gi mer
veiledning om forskjellige målegrunnlag, og › understreke at resultatregnskapet er det viktigste målet på
ytelse og at inntekter og kostnader i utvidet resultat («OCI») bør resirkuleres når dette styrker relevansen eller
gir en mer troverdig gjengivelse. Ingen endringer vil bli gjort i noen av de nåværende regnskapsstandardene.
Imidlertid vil regnskapspliktige som er avhengige av rammeverket for å fastsette sine regnskapsprinsipper for
transaksjoner, hendelser eller forhold som ikke reguleres i regnskapsstandardene måtte ta i bruk det reviderte
rammeverket fra 1. januar 2020. Disse må vurdere om regnskapsprinsippene fortsatt er i samsvar med det
reviderte rammeverket.

Note 2
Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre
faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige.
Regnskapsestimater vil per definisjon sjelden samsvare nøyaktig med faktiske hendelser. Estimater og
vurderinger, som er vurdert å ha betydelig risiko for vesentlige justeringer av balanseførte verdier av eiendeler
og gjeld i påfølgende regnskapsår, er diskutert nedenfor.
Lagerbeholdning
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Prisene på konsernets produkter
er følsomme på grunn av valutamessige forhold, endringer i innkjøpspris, kvoter og fangstvolum og andre
markedsmessige forhold.
Vurdering av netto realisasjonsverdi på balansedagen gjøres av salgsavdelingen og er i stor grad basert på
faktisk oppnådde priser i markedet rundt balansedagen. I vurderingen av netto realisasjonsverdi inngår også
faktorer som alder og kvalitet på produktet. Se note 10 for informasjon om foretatte nedskrivninger på
balansedagen.
Kundefordringer
Kundefordringer krever bruk av skjønnsmessige estimater i vurderingen av avsetning for tap. Avsetning gjøres
når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige
betingelser. Se note 11 for ytterligere informasjon om kundefordringer.

Varige driftsmidler
Avskrivningstider (økonomisk levetid) og - metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som
brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til eiendelen. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi.
Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til
gjenvinnbart beløp.
Valg av produksjonssted for det gjeldende råstoff er basert på kapasitet og hva som løpende vurderes å være
den mest effektive produksjonen for konsernet basert på blant annet kvalitet og logistikkforhold. Basert på
dette kan det derfor være svært forskjellig volum på de ulike produksjonssteder og dette påvirker resultatene
på de ulike avdelinger. Det er derfor naturlig å se på porteføljen av produksjonssteder innenfor hvert segment
som en samlet kontantgenererende enhet.
Avsetning for leieforpliktelser
Skjønn utøves ved vurdering av diskonteringsrente og sannsynlighet for utøvelse av forlengelsesopsjoner. Se
note 16 for nærmere beskrivelse.
Immaterielle eiendeler og goodwill
Pelagia gjennomfører årlige nedskrivningstester for goodwill. Gjenvinnbare beløp fra kontantgenerende
enheter er blitt fastsatt ut i fra beregninger av antatt bruksverdi. Disse beregningene krever bruk at estimat og
er ytterligere beskrevet i note 7.
Identifisering av kontantgenererende enheter
I konsumvirksomheten har Pelagia en rekke produksjonsfasiliteter. På grunn av variasjon i kvoter og
sesongbasert produksjon kan det være overkapasitet i form av produksjonsanlegg i forhold til tilgangen på
råstoff. Da antall fabrikker og lokasjoner er strategisk viktige for tilgangen og prisingen av råstoff må verdien av
fabrikkene sees i sammenheng (og som en del av en portefølje). Test av nedskrivningsbehov for pelagiske
konsumfabrikker til bruksverdi gjøres derfor basert på en porteføljetankegang. Fabrikkene vurderes som del av
klynger basert på gitte kriterier. Klyngene vurderes som egne kontantgenererende enheter.

Note 3
Finansielle instrumenter og risikostyring
Finansiell risikostyring
Konsernet blir, gjennom sine aktiviteter, eksponert mot ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (hovedsakelig valutarisiko,
prisrisiko, flytende renterisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på å
minimalisere de potensielle negative effektene som uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene kan få på konsernets finansielle
resultater. Konsernet benytter til en viss grad finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Risikostyringen for konsernet
ivaretas av en sentral økonomiavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret.
a) Markedsrisiko
i) Valutarisiko
Valutarisiko oppstår når fremtidige transaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er uttrykt i en valuta som ikke er
enhetens funksjonelle valuta.
Konsernet er eksponert for valutarisiko ved å ha kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Normalt vil en betydelig del av omsetningen
være i utenlandsk valuta, mens kostnadene i all hovedsak er i norske kroner.
Det er over tid en korrelasjon mellom markedsprisene omregnet til norske kroner og råvareprisene. Endringer i markedsprisene
omregnet til norske kroner, vil derfor over tid reflekteres i råvareprisen og eliminere deler av valutarisikoen. For å styre valutarisikoen
ifbm fremtidige transaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser, bruker enhetene i konsernet valutaterminkontrakter.
Selskapet har enkelte investeringer i utenlandske datterselskaper der netto eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning.
Enheter innen konsernet har ulike funksjonelle valutaer, og de viktigste er NOK og GBP. Endringer i
valutakurser som påvirker kundefordringer, andre fordringer, og gjeld i andre valutaer enn enhetenes funksjonelle valutaer vil ha en
direkte påvirkning på resultatregnskapet ved årsslutt.

Valutaposisjon 31.12.
Kundefordringer
Forskudd kunder
Valutaterminkontrakter / derivater
Netto opptrekk kassakreditt
Sum

Kundefordringer per valuta (i NOK 1.000)
GBP
USD
EUR
JPY
NOK
Sum

GBP (1000)
DKK (1000)
3 345
‐27
‐246
‐
‐46 285
‐15 000
‐10 715
‐37 693
‐53 901
‐52 721

USD (1000)
27 769
‐5
‐64 100
10 647
‐25 690

EUR (1000)
21 283
‐0,43
‐71 945
25 221
‐25 441

JPY (1000)
168 938
‐12
‐700 000
463 041
‐68 033

2020
86 334
211 656
353 015
13 984
189 438
854 428

2019
44 188
253 512
388 706
38 158
57 496
782 061

Balanseført verdi av derivater er i all hovedsak knyttet til ulike valutaderivater. I all hovedsak dreier dette seg om
valutaterminkontrakter der selskapet selger valuta. Konsernet regnskapsfører derivater til virkelig verdi med verdiendring over
resultat.

Derivater (virkelig verdi i TNOK)
USD
EUR
Øvrige
Sum valutaderivater

2020
52 571
17 837
15 603
86 011

2019
19 170
9 155
2 596
30 921

Dersom NOK i forhold til følgende utenlandske valuta var 10 % høyere per 31. desember 2020
og alle andre variabler var konstante, ville det føre til følgende effekter på resultat før skatt:
10 % økning NOK mot følgende valuta:
Netto effekt på resultat før skatt

GBP

DKK

USD

‐62 775

‐7 418

‐21 920

EUR
‐26 638

JPY
‐563

Effekten er beregnet med utgangspunkt i Pelagia sin valutaeksponering på arbeidskapital og derivater.
10 % reduksjon i NOK mot de samme valutaene vil gi motsatt effekt på resultat før skatt.
Tilsvarende endringer i valutakurser ved årsslutt på andre valutaer er vurdert til ikke å ha vesentlig effekt på resultatet.

ii) Prisrisiko
Pelagia er eksponert for prisendringer for sine solgte produkter. Pelagia er også utsatt for risiko knyttet til råvarepriser på pelagisk
råstoff. Konsernet benytter ikke råvarederivater for å redusere prisrisikoen.
iii) Renterisiko
For Pelagia sine bankinnskudd og gjeld er det avtalt flytende rente. Dette medfører at Pelagia er eksponert for en likviditetsrisiko som
følge av endringer i markedsrentene. Pelagia benytter ikke derivater for å sikre seg mot denne likviditetsrisikoen. Pelagia sin
lånefinansiering er i stor grad driftsrelatert og varierer i tråd med sesongsvingninger, og er ulikt opptrukket gjennom året. For å
bevare denne fleksibiliteten er i hovedsak all gjeld i Pelagia basert på flytende rente. Pelagia har også oppkjøpsfinansiering.
Dersom renteinvået hadde vært 1 % høyere (lavere) gjennom året, alt annet likt, ville resultat før skatt blitt redusert (økt) med ca.
MNOK 32,5 i 2020 som følge av flytende rente på lån og innskudd. Egenkapitalen ville blitt redusert (økt) med ca MNOK 25 i 2020.
Sensivitetsanalyse er basert på netto rentebærende gjeld ved årsslutt. Simuleringen er kun gjennomført for gjeldsposter som
representerer hoveddelen av Pelagia sine renteposisjoner.

b) Kredittrisiko
Graden av kredittrisiko vil variere ut fra hvilket markedssegment Pelagia opererer i. Det vesentligste av salg til Japan, og Fjerne Østen
og Afrika er basert på forskuddsbetaling og andre former for garantert oppgjør, slik at motpartsrisikoen her er lav. I andre markeder,
som Øst‐Europa og EU, er det nødvendig å selge andeler av volum på kreditt for å betjene markedene. Pelagia har kredittforsikring
med egenandel på en stor andel av kundene, men vil i perioder være eksponert uten kredittforsikring på en andel av kundene. For å
håndtere risiko har Pelagia rutiner og systemer for tett oppfølging av utestående fordringer. Det opereres med interne kredittgrenser
på kunder hvor fordringer ikke er sikret gjennom kredittforsikring. De interne grensene vurderes basert på kundens finansielle stilling,
historikk og eventuelt andre faktorer. Pelagia sin totale kreditteksponering er i all hovedsak kundefordringer. For ytterligere
informasjon se note 10

Konsernets kredittrisiko på balansedagen kan oppsummeres som følger:
Kredittrisiko
Kundefordringer til pålydende
Dekket av kredittforsikring og cash against documents
Kreditteksponering kundefordringer

2020
645 584
‐519 422
126 163

2019
871 999
‐607 361
264 638

Motpartsrisikoen knyttet til kredittforsikringsselskap og banker som har stilt Letter of Credit anses som lav.
c) Likviditetsrisiko
Pelagisk industri er kapitalkrevende i form av naturlige sesongsvingninger. Pelagia fokuserer derfor på å ha tilstrekkelig tilgang til
finansiering som ivaretar forretningsmuligheter og handlefrihet.
Tabellen nedenfor spesifiserer Pelagia sine finansielle forpliktelser som ikke er derivater klassifisert i henhold til forfallsstrukturen.
Beløpene i tabellen er udiskonterte kontraktsmessige kontantstrømmer (inkluderer renter basert på dagens rentenivå).
Forfallsprofil finansielle forpliktelser
Banklån
Obligasjonslån*
Leieforpliktelse
Langsiktig ikke‐rentebærende lån
Kassekreditt
Leverandørgjeld og annen gjeld
Sum

2021
203 587
33 660
30 546
‐
407 132
501 933
1 176 858

*Obligasjonslånet forfaller i sin helhet i 2025.

2022
2 137 380
33 660
22 057
3 162
‐
‐
2 196 259

2023
26 006
33 660
13 567
‐
‐
‐
73 233

2024
25 505
33 660
8 236
‐
‐
‐
67 401

Senere
49 003
933 660
484
‐
‐
‐
983 147

Sum
2 441 481
1 068 300
74 890
3 162
407 132
501 933
4 496 897

Kapitalforvaltning
Pelagia sine mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre
interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. Konsernets nåværende kapitalstruktur
og nøkkeltall anses å være på et akseptabelt nivå i forhold til Pelagia sine mål.
For å bedre kapitalstrukturen kan Pelagia justere nivået på utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede
nye aksjer eller selge eiendeler for å tilbakebetale lån.
Finansieringen ligger i morselskapet og består av et nedbetalingslån på MNOK 1 092 og en rullerende kredittfasilitet (RCF) på MNOK
1 250. I tillegg er det etablert en løpende flervaluta trekkfasilitet på MNOK 1 500 som er trukket opp med MNOK 407. Selskapet har
også en tilgjengelig sesongkreditt på MNOK 200.
Det foreligger covenants på bokført egenkapitalandel (equity ratio) og krav til rentedekningsgrad (interest cover ratio) i
konsernregnskapet for Pelagia Holding AS.
I tillegg har morselskapet per 31.12.2020 inngått et obligasjonslån på MNOK 900 med forfall i 2025. Det foreligger covenants i
obligasjonsavtalen knyttet til egenkapitalandel (30%) og rentedekningsgrad (4.0x). Lånet forrentes med 3M NIBOR + 3,25%.

Bokført egenkapitalandel og rentedekningsgrad fremgår av tabeller nedenfor:
Egenkapitalandel
Bokført egenkapital
Sum eiendeler
Egenkapital %

Rentedekningsgrad
EBITDA*
Netto rentekostnader
Rentedekningsgrad

2020
2 729 608
7 029 257
38,8 %

2019
2 650 018
6 624 852
40,0 %

2020
654 879
69 675
9,4

2019
765 777
58 285
13,1

Virkelig verdi
over utvidet
resultat

Total

*EBITDA inneholder ikke engangsgevinst knyttet til salg av datterselskap med 105 385 i 2019.

Finansielle instrumenter

31.12.2020
Eiendeler
Andre investeringer
Andre fordringer
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer*
Valutaderivater
Betalingsmidler
Total
Gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Obligasjonslån
Annen langsiktig ikke‐rentebærende
Leieforpliktelser
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld.
Total

Amortisert kost

Virkelig verdi
over resultat

‐
9 476
865 077
‐
171 249
1 045 802

1 855
‐
‐
86 011
‐
87 866

‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 855
9 476
865 077
86 011
171 249
1 133 668

2 743 901
889 380
3 162
67 594
501 933
4 205 970

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

2 743 901
889 380
3 162
67 594
501 933
4 205 970

31.12.2019
Eiendeler
Andre investeringer
Andre fordringer
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer*
Valutaderivater
Betalingsmidler
Total
Gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leieforpliktelser
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld.
Total

Amortisert kost

‐
5 942
798 513
‐
93 463
897 919
3 124 681
92 216
664 054
3 880 952

Virkelig verdi
over resultat

Virkelig verdi
over utvidet
resultat

Total

1 563
‐
‐
30 921
‐
32 484

‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 563
5 942
798 513
30 921
93 463
930 403

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

3 124 681
92 216
664 054
3 880 952

*Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer, ekskl. Forskuddsbetalinger og offentlige avgifter til gode, jf note 11.
Vurdering av virkelig verdi
Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som
følger:
‐ Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse.
‐ Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt i nivå 1), enten direkte (pris) eller indirekte
(utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen.
‐ Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke‐observerbare forutsetninger).

31.12.2020
Eiendeler
‐ Valutaderivater
‐ Andre investeringer
Sum

Nivå 1
‐
‐
‐

Nivå 2
86 011
‐
86 011

Nivå 3
‐
1 855
1 855

Total
86 011
1 855
410 384

31.12.2019
Eiendeler
‐ Valutaderivater
‐ Andre investeringer
Sum

Nivå 1
‐
‐
‐

Nivå 2
30 921
‐
30 921

Nivå 3
‐
1 563
1 563

Total
30 921
1 563
32 484

Det var ingen overføringer fra nivå 1 til nivå 2 i løpet av året.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er
betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler, næringsgruppering,
prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende
markedstransaksjoner på armlengdes avstand. Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for
finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel valutaterminkontrakter) bestemmes ved å
bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og
baserer seg minst mulig på konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et
instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2.
Dersom én eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3.
For amortisert kost eiendeler og gjeld anses bokført verdi tilnærmet lik virkelig verdi.

Note 4
Salgsinntekter/segmentinformasjon
Segmentinformasjon
Pelagia sin virksomhet følges opp i tre segmenter; mel/olje (Feed), konsum (Food) og omega-3 (Health). Segmentrapporteringen følges opp av styret som er øverste
beslutningstaker.
Mel/olje (Feed)
Mel‐ og oljevirksomheten består av produksjon av fiskemel, fiskeolje, og konsentrat av fiskeprotein. Produktene selges i hovedsak til oppdrettsnæringen nasjonalt.
Konsum (Food)
Konsumvirksomheten består av mottak og prosessering av pelagisk fisk til konsum. Pelagisk fisk til menneskekonsum er i hovedsak fryst makrell, sild og lodde fanget med not eller
trål i Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet har produksjonsanlegg spredt langs hele norskekysten. Fisken er i all hovedsak gjenstand for global eksport.
Epax (Health)
Virksomheten består av produksjon av høy‐konsentrerte omega‐3 ingredienser. Produktet anvendes som ingredienser til ledende merkevarer innen kosttilskudd og farmasøytiske
produkter. Virksomheten har produksjonsanlegg i Ålesund. Produktet er i all hovedsak gjenstand for global eksport.

2020
Segmentinformasjon
Eksterne driftsinntekter
Andre gevinster
Totale driftsinntekter
Varekostnader
Dekningsbidrag
Indirekte lønn
Indirekte driftskostn. eks avskrivn.
Driftsresultat før avskrivn. EBITDA
Inntektføring ifbm oppkjøp
Avskrivninger
Driftsresultat EBIT
Netto renter
Resultat fra tilknyttet selskap
Andre finansposter
Resultat før skatt

Salgsinntekt fordelt på
geografiske marked
Norge
Europa Rest
Europa EU
Asia
Afrika
Nord‐Amerika
Andre
Sum

2019

Food
4 748 836
‐
4 748 836
4 068 798
680 038
206 789
146 146
327 104
‐
131 442
195 662

Feed
3 582 070
‐
3 582 070
3 092 535
489 535
84 869
219 514
185 152
‐
110 885
74 267

Health
483 039
‐
483 039
233 969
249 071
34 617
34 617
142 623
‐
4 045
138 578

Andre
gevinster
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

28 551

‐

‐

28 551

Food
117 434
359 758
1 650 549
1 745 072
735 419
140 264
338
4 748 834

Feed
2 058 296
799 730
633 732
59 518
‐
28 058
2 735
3 582 069

Health
99 935
24 635
58 755
132 854
‐
162 966
3 895
483 040

Andre
gevinster
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Total
2 275 665
1 184 123
2 343 036
1 937 444
735 419
331 288
6 968
8 813 943

Total
8 813 945
‐
8 813 945
7 395 302
1 418 644
363 275
400 490
654 879
‐
246 371
408 507

Food
3 969 846

Feed
2 491 505

Health
419 654

3 969 846
3 362 776
607 070
180 423
138 123
288 524
‐
128 073
160 451

2 491 505
1 807 530
683 976
92 116
191 274
400 586
‐
90 273
310 313

419 654
240 292
179 362
67 998
34 697
76 667
‐
2 802
73 865

‐

Food
78 183
412 152
1 344 671
1 586 045
438 171
110 619
‐
3 969 841

49 530

Feed
1 734 645
685 464
71 369
‐
‐
‐
28
2 491 506

‐

Health
78 811
16 858
56 948
105 464
‐
158 387
3 191
419 659

Andre
gevinster
‐
105 386
105 386
‐
‐
‐
‐
105 386

105 386
‐

Andre
gevinster
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Total
6 881 005
105 386
6 986 391
5 410 598
1 575 793
340 537
364 094
871 162
‐
221 148
650 014
49 530

Total
1 891 639
1 114 474
1 472 988
1 691 509
438 171
269 006
3 219
6 881 006

Andre gevinster
Konsernselskapet Epax Pharma UK Ltd med fabrikken SealSands ble solgt i 2019. Gevinst ved avhendelse av datterselskapet utgjør NOK 105 mill. og utgjør resultatlinjen
andre gevinster.
Note 5
Lønnskostnader, årsverk, godtgjørelser, mm.

Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk

Ytelser til ledende ansatte:
Daglig leder ‐ Egil Magne Haugstad

Ordinær lønn
3 273

2020
571 279
60 058
21 094
9 808
662 238

2019
496 618
56 768
19 383
10 754
583 523

901

838

Bonus Andre godtgj. Samlet godtgj.
1 650
347
5 270

Daglig leder har en resultatbasert bonusordning som beregnes av konsernets resultat før skatt. Bonus er 0,5 % av resultat før skatt
redusert med MNOK 100. Bonusen er oppad begrenset til 50 % av ordinær årslønn inklusive feriepenger. Ved oppsigelse fra
arbeidsgiver har daglig leder rett til etterlønn tilsvarende 6 måneders fastlønn. Gjensidig oppsigelsestid for daglig leder er 6
måneder.
Det er ytt lån til konsernets CFO med TNOK 3 341 ved utgangen av 2020. Lånet renteberegnes lik normrente og det er stilt
betryggende sikkerhet. Det er ikke ytt andre lån eller annen sikkerhetstillelse til styret, daglig leder, andre ledende personer eller
andre nærstående parter. Det foreligger ingen andre overskuddsdelinger eller opsjoner til styret, andre ledende personer eller
andre nærstående parter.
Aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte
Styret:
Styrets leder Helge Singelstad eier aksjer indirekte gjennom sitt eierskap i Austevoll Seafood ASA. Styremedlemmene Helge
Møgster og Arne Møgster eier aksjer indirekte gjennom sine eierinteresser i Laco AS. Laco AS kontrollerer Austevoll Seafood ASA.
Styremedlem Gustav Witzøe eier aksjer indirekte gjennom sitt eierskap i Kvarv AS.
Ledende ansatte:
Daglig leder Egil Magne Haugstad eier aksjer indirekte gjennom sitt eierskap i Egersund Fiskeri Investering AS. Egersund Fiskeri
Investering AS eier 26,63% av aksjene i Kvefi AS.
Utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020 eller 2019.
Revisor:
Godtgjørelser til revisor ekskl mva
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Teknisk bistand skatt
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum

2020
4 497
104
800
356
5 756

2019
4 001
129
808
230
5 168

Andre driftskostnader etter type
Variabel leie, korte leieavtaler og leie av eiendeler med lav verdi
Reparasjon og vedlikehold
IT‐kostnader
Tap på fordringer
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader

2020
22 280
175 534
59 804
‐11 991
150 053
395 681

2019
20 963
164 017
35 256
2 374
141 483
364 094

Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld
Skyldig lønn og offentlige avgifter
Mottatte forskuddsbetalinger*
Påløpne kostnader
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2020
71 771
105 536
53 950
59 922
291 179

2019
69 313
97 914
108 308
223
275 757

Note 6
Spesifikasjoner

*Gjelder mottatte forskuddsbetalinger fra kunder i konsumvirksomheten (Food).

Note 7
Immaterielle eiendeler
Øvrige
immaterielle
eiendeler
34 124

Kunde‐
portefølje
69 700

34 124

814 247

69 700

Sum
909 732
8 339
‐
918 071

5 988
4 181

‐

66 664
1 002

72 652
5 183

Akkumulerte av‐/nedskrivninger 31.12.2020

10 168

‐

67 667

77 835

Bokført verdi pr. 31.12.2020

23 956

814 247

2 033

840 236

Anskaffelseskost 01.01.20
Valutaomregning
Tilgang
Anskaffelseskost 31.12.20
Akkumulerte avskrivninger 01.01
Avskrivninger

Goodwill
805 908
8 339

Lineære avskrivningstider:

5 år

Anskaffelseskost 01.01.19
Valutaomregning
Tilgang
Anskaffelseskost 31.12.19

Øvrige
immaterielle
eiendeler
5 740
‐
28 384
34 124

Goodwill
748 815
7 868
49 225
805 908

Kunde‐
portefølje
69 700
‐
‐
69 700

Sum
824 255
7 868
77 609
909 732

Akkumulerte avskrivninger 01.01
Avskrivninger
Akkumulerte av‐/nedskrivninger 31.12.2019

3 497
2 491
5 988

‐
‐
‐

62 067
4 597
66 664

65 564
7 088
72 652

Bokført verdi pr. 31.12.2019

28 136

805 908

3 036

837 079

Verdi av kundeportefølje identifisert i oppkjøpsanalysen i 2014 er basert på en forventet inntjening og estimert kundeavgang.
Avskrivningsprofilen reflekterer dette og er degressiv.
Ledelsen vurderer lønnsomhet innenfor virksomhetsområdene konsum (food), mel/olje (feed) og omega‐3 (health).
Følgende er en oversikt over allokering av bokført verdi av immaterielle eiendeler.

Segment
Feed
Food
Health
Sum immaterielle eiendeler

Øvrige
immaterielle
eiendeler
‐
22 948
1 007
23 956

Goodwill
765 647
48 600
‐
814 247

Kunder
290
1 743
‐
2 033

En overvåker goodwill på segmentnivå, som består av en gruppe kontantgenererende enheter. Nedskrivningstester er foretatt
og gjenvinnbart beløp er beregnet basert på bruksverdi. Denne er beregnet basert på budsjetterte fremtidige kontantstrømmer
med bakgrunn i budsjett for 2021 og prognoser til og med 2025. Etter 2025 er terminalverdien kalkulert basert på prognose for
2025.
Det er ikke vurdert å være nedskrivningsbehov i 2020.

Sum
765 937
73 291
1 007
840 236

Sentrale forutsetninger benyttet ved beregning av bruksverdi:
Feed
5
1,5 %
7,9 %
0,82
9,7 %
10,5 %

Budsjettperiode (år)
Vekstrate terminalberegning
Avkastningskrav før skatt (WACC)
Asset Beta
EBITDA‐margin i budsjettperiode (snitt)
EBITDA‐margin i terminal

Food
5
1,5 %
7,9 %
0,82
7,0 %
6,0 %

Health
5
1,5 %
8,0 %
0,82
26,8 %
25,7 %

Pelagia kjøpte samlet inn ca 1,1 mill tonn råstoff til sine virksomheter i 2020 mot 1,0 mill tonn i 2019. Volumforventningene i
budsjettperioden er på nivå med 2020. Ved beregning av terminalverdi er det lagt til grunn et samlet volum på 1,0 mill tonn.
Det er i terminalen for FEED benyttet en EBITDA‐margin på 10,5%. Dette er noe høyere enn snittet for budsjettperioden 2021‐2025
som er 9,7%. Bakgrunnen er en turbulent markedssituasjon i 2020 og at det antas en gradvis innhenting. Det er for de siste årene i
budsjettperioden (2023‐25) benyttet den samme marginen som i terminalen. Den benyttede marginen i terminalen er også under
den faktisk oppnådde margin i perioden 2015‐2019.

Sensitivitetsanalyse:
Beregnet bruksverdi er sensitiv for endringer i forutsetningene. De viktigste er avkastningskrav og EBITDA-margin. Konklusjon
av sensitivitetsanalysen er at det ikke er behov for nedskrivning hverken i Feed, Food eller Health ut fra en isolert endring i
forutsetninger med;
a) økt avkastingskrav med 1% ‐ poeng eller
b) redusert EBITDA‐margin med 1% ‐ poeng.

Note 8
Varige driftsmidler

Varige driftsmidler 2020
Anskaffelseskost 01.01.2020
Omregningsdifferanser
Tilgang
Tilgang ved fusjon
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.20
Akkumulerte av‐ og nedskrivninger 01.01.
Omregningsdifferanser
Avskrivninger
Avskrivninger på avganger
Akkumulerte av‐ og nedskrivninger 31.12
Bokførte verdier 31.12.2020
Lineære avskrivningstider:

Tomter,
bygninger og
annen fast
eiendom

Maskiner og Bruksrett leide
anlegg
eiendeler

Driftsløsøre

Sum
3 148 845
33 081
337 773
5 750
‐17 498
3 507 951
1 025 371
18 426
241 188
‐11 595
1 273 390
‐
2 234 559

1 251 941
5 722
61 466
3 497
‐3 792
1 318 833

1 794 021
27 293
275 722
2 243
‐12 935
2 086 345

76 047
‐
‐
‐
76 047

26 837
66
585
10
‐771
26 726

288 953
1 299
73 686
‐451
363 487
‐
955 346

701 022
17 084
150 699
‐10 437
858 368
‐
1 227 977

14 658
‐
14 807
‐
29 465
‐
46 582

20 738
42
1 996
‐707
22 070
‐
4 656

10 ‐ 50 år

5 ‐ 20 år

4 ‐ 8 år

2 ‐ 10 år

Varige driftsmidler 2019
Anskaffelseskost 01.01.2019
Implementeringseffekt IFRS 16
Omregningsdifferanser
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning
Utkjøp leasing
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.19

Tomter,
bygninger og
annen fast
eiendom

Maskiner og Bruksrett leide
anlegg
eiendeler

Driftsløsøre

Sum

1 124 897
‐
28 060
22
‐
101 499
‐2 537
1 251 941

1 431 782
‐
27 610
677
57 381
292 959
‐16 388
1 794 021

57 381
76 047
‐
‐
‐57 381
‐
‐
76 047

24 037
‐
90
621
‐
2 298
‐209
26 837

2 638 096
76 047
55 760
1 320
‐
396 756
‐19 134
3 148 845

Akkumulerte av‐ og nedskrivninger 01.01.
Omregningsdifferanser
Avskrivninger
Utkjøp leasing
Avskrivninger på avganger
Akkumulerte av‐ og nedskrivninger 31.12

210 860
11 815
65 851
‐
427
288 953

495 184
32 496
130 731
48 597
‐5 986
701 022

48 469
‐
14 786
‐48 597
‐
14 658

18 161
87
2 692
‐
‐202
20 738

772 674
44 398
214 060
‐
‐5 761
1 025 371

Bokførte verdier 31.12.2019

962 988

1 092 999

61 389

6 099

2 123 474

10 ‐ 50 år

5 ‐ 20 år

4 ‐ 8 år

2 ‐ 10 år

Lineære avskrivningstider:

Note 9
Aksjer i tilknyttede selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet (FKV) ‐ egenkapitalmetoden
Selskap
Hordafôr AS
North Capelin Honningsvåg AS
TD Moreproduct

Forretnings‐
kontor
Austevoll
Honningsvåg
Nikolajev, Ukraina

Klassifisering
FKV
FKV
TS

Eier‐ /
stemmeandel
50 %
50 %
50 %

North Capelin Honningsvåg er eid 50 % direkte av Pelagia AS. I tillegg eier Pelagia AS 25 % indirekte gjennom at
Hordafor AS eier de resterende 50 %. North Capelin Honningsvåg AS og TD Moreproduct er bokført til 0 både ved
inngangen og utgangen av regnskapsåret.
Oversikt over resultatandel og bokført verdi
Hordafôr AS
Sum

IB
323 967
323 967

Resultatandel
Gevinst eksisterende eierandel Norsildmel AS*
Sum resultatandel etter egenkapitalmetoden

Utbytte
‐30 000
‐30 000

Resultatandel
28 551
28 551

UB 31.12
322 518
322 518

2020
28 551
‐
28 551

2019
40 384
9 145
49 530

*For ytterligere informasjon se note 19
Nedenfor følger oversikt over resultat og balanse basert på 100% tall per 31.12.
Sammendratt balanse
Betalingsmidler
Andre omløpsmidler
Anleggsmidler
Sum eiendeler

Hordafor
9 686
355 062
436 894
801 642

Kortsiktige finansielle forpliktelser
Langsiktige finansielle forpliktelser
Sum gjeld

191 823
218 036
409 859

Netto eiendeler

391 783

Sammendratt resultat
Hordafor
931 574
44 962
‐21 354
90 679
20 845
69 835

Driftsinntekter
Avskrivninger
Netto finans
Resultat før skatt
Skattekostnad
Resultat etter skatt
Mottatt utbytte

30 000

Sammendraget av den finansielle informasjonen fra FKV som fremkommer ovenfor er utarbeidet basert
på enhetenes foreløpige finansregnskap for 2020.

Note 10
Lagerbeholdning
2020
52 362
221 938
54 403
2 172 866
‐88 781
2 412 787

2019
61 067
164 769
58 477
2 042 079
‐95 245
2 231 146

910 963

1 005 829

2020
926 386
‐71 958
854 428

2019
871 999
‐89 938
782 061

57 565
27 923
10 649
96 137

143 549
35 234
16 452
195 235

Sum kortsiktige fordringer

950 564

977 296

Langsiktige fordringer
Utlån til nærstående parter
Andre utlån

93

142

9 383

5 800

Sum langsiktige fordringer

9 476

5 942

711 588
107 435
23 504
83 859
926 386

360 754
218 470
140 898
151 877
871 999

Råvarer
Varer under tilvirkning
Emballasje og hjelpestoffer
Ferdigvarer
Nedskrivning av ferdigvarer til netto realisasjonsverdi
Sum

Bokført verdi av lagerbeholdning som er nedskrevet til netto realiasjonsverdi

Note 11
Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer
Kundefordringer til pålydende
Avsetning for tap på kundefordringer
Kundefordringer, netto
Andre kortsiktige fordringer
Til gode merverdiavgift
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer, utlån og lignende
Andre kortsiktige fordringer

Langsiktig utlån er rentebærende.
Aldersfordeling kundefordringer
Ikke forfalt
< 30 dager
30‐60 dager
> 60 dager
Sum

Aldersfordeling i avsetning for tap
Ikke forfalt
< 30 dager
30‐60 dager
> 60 dager
Sum

7 941
664
399
62 954
71 958

6 444
1 085
596
81 813
89 938

Forventet kredittap
Ikke forfalt
< 30 dager
30‐60 dager
> 60 dager
Sum

1,12 %
0,62 %
1,70 %
75,07 %
7,77 %

1,79 %
0,50 %
0,42 %
53,87 %
10,31 %

Bevegelse i avsetning for tap på kundefordringer
IB avsetning
Tilgang avsetning ved konsernetablering
Reduksjon som følge av endelig konstaterte tap
Reduksjon om følge av tilbakeføring av tidligere avsetninger
Økning som følge av nye avsetninger
Pr. 31.12

89 938
‐
‐5 989
‐21 364
9 373
71 958

28 989
58 575
‐
‐
2 374
89 938

Kostnadsførte tap på krav
Konstaterte tap på krav
Endring i avsetning tap på krav
Sum

5 989
‐17 980
‐11 991

‐
2 374
2 374

Kundefordringer er delvis sikret gjennom kredittforsikring og andre typer forsikring (remburs, varer mot dokument eller lignende).
Ledelsen gjør månedlige vurderinger av risikoen i utestående fordringer og avsetter for eventuelt tapsutsatte fordringer.
I tapsavsetningen inngår hovedsaklig forfalte fordringer, som ikke er sikret med kredittforsikring eller på annen måte. Det gjøres
separate vurderinger av risikoen mot hver enkelt kunde. I tillegg gjøres det en generell avsetning for forventet tap.
For spesifikasjon og fordeling av kundefordringer i ulike valutaer og nærmere om kredittrisiko, se note 3.

Note 12
Bundne midler

Bundne skattetrekksmidler
Sum bundne midler

2020
28 286
28 286

2019
24 985
24 985

2020
149 835 600
1

2019
149 835 600
1

149 836
1 347 615
1 497 451

149 836
1 347 615
1 497 451

Beholdning
74 917 800
74 917 800
149 835 600

Beholdning
74 917 800
74 917 800
149 835 600

Note 13
Aksjekapital, overkurs og aksjonærinformasjon

Aksjekapital og overkurs
Antall aksjer
Pålydende (NOK)
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital
Aksjonærstruktur 31.12.
Austevoll Seafood ASA
Kvefi AS
Sum

Note 14
Skattekostnad, utsatt skattefordel og utsatt skatt

Årets skattekostnad:
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Endring utsatt skatt som følge av endret skattesats
Sum

2020
2 146
39 717
‐
59 374

2019
70 808
9 199
‐74
79 932

2020
314 334

2019
626 482

69 153
‐3 234
‐
‐
‐6 281
‐
‐264
‐
59 374

137 826
‐19 570
‐7 615
‐18 162
‐10 897
‐
‐1 577
‐74
79 932

19 %
21 %

13 %
20 %

2020
60 086
2 367
‐15 417
‐4 623
‐357
‐21 468
24 318
‐4 697
40 208

2019
47 947
1 856
‐17 957
13 077
‐346
‐22 761
‐5 508
3 832
491

Balanseført utsatt skatt

40 208

491

Spesifikasjon av endring utsatt skatt i resultatregnskapet:
Varige driftsmidler
Lagerbeholdning
Fordringer
Leieavtaler
Pensjonsforpliktelse
Avskårne rentefradrag til fremføring
Andre midlertidige forskjeller
Skattemessig fremførbart underskudd
Sum

2020
12 139
511
2 540
1 949
‐11
1 293
29 825
‐8 529
39 717

2019
‐14 176
‐6 087
‐1 023
‐224
569
14 450
4 225
11 391
9 125

Brutto bevegelse i balanseført utsatt skatt
Inngående balanse 01.01.
Effekt av virksomhetssammenslutninger
Resultatført i perioden
Omregningsdifferanser og andre endringer
Utgående balanse 31.12.

2020
491
‐
39 717

2019
12 139
‐21 813
9 125
1 041
491

Avstemming fra forventet til effektiv skattekostnad:
Resultat før skatt
Skattekostnad beregnet etter nominelle skattesatser 22% (23%)
Virkning av lavere effektiv skattesats utland
Justert skattesats merverdier
Ikke skattepliktig gevinst ved salg aksjer
Resultatandel etter egenkapitalmetoden
Balanseføring av utsatt skattefordel
Andre permanente forskjeller
Endring i utsatt skatt som følge av endret skattesats
Skattekostnad i resultatet

Effektiv skattesats
Vektet nominell skattesats
I 2020 er nominell skattesats i Norge 22 %. I UK og Irland er den henholdsvis 19 % og 12,5 %.

Spesifisering av skatteeffekt av midlertidige forskjeller/FFU:
Varige driftsmidler
Lagerbeholdning
Fordringer
Leieavtaler
Pensjonsforpliktelse
Avskårne rentefradrag til fremføring
Andre midlertidige forskjeller
Skattemessig fremførbart underskudd
Sum

40 208

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt i balansen 01.01.
Betalbar skatt påløpt av virksomhetssammenslutninger
Betalbar skatt i året
Betalbar skatt betalt i løpet av året
Omregningsdifferanser
Betalbar skatt i balansen 31.12.

2020
48 825
‐
2 146
‐48 825
2 146

2019
11 742
3 795
70 808
‐38 763
1 244
48 825

2020
2 182 136
889 380
37 097
3 108 613

2019
805 925
‐
62 982
868 907

154 633
30 498
407 132
592 263

615 500
29 234
1 703 256
2 347 990

Note 15
Lån
Langsiktig
Banklån
Obligasjonslån
Leieforpliktelse
Sum
Kortsiktig
Første års avdrag langsiktig gjeld
Første års avdrag på leieforpliktelse
Banklån og kortsiktige trekkfasiliteter
Sum

* Banklån og obligasjonslån regnskapsføres til amortisert kost. Transaksjonskostnader periodiseres etter effektiv rente‐metoden.
Se note 3 for nærmere informasjon om finansiell risikostyring.

Balanseført verdi og virkelig verdi av langsiktige lån
Balanseført verdi av Pelagia sine lån er tilnærmet lik virkelig verdi, da rentenivå reflekterer markedsmessige betingelser.
Rentevilkår:
Pelagia sine rentebetingelser er NIBOR pluss margin. Margin blir kalkulert ut fra egenkapitalandelen og forholdstallet mellom EBITDA
delt på netto rentekostnader (rentedekningsgrad).
Valuta:
Pelagia sin langsiktige gjeld i NOK.
Konsernkontoordning:
Alle selskapene i konsernet er deltagere i en flervaluta konsernkontoordning hvor morselskapet Pelagia Holding AS er
hovedkontoinnehaver. Alle deltakere er solidarisk ansvarlig ovenfor til enhver tid utestående på konsernkontoordningen.
Konsernet hadde følgende valutaeksponering knyttet til konsernkontoordningen pr. 31.12.2020:

Valuta
USD
JYP
Sum innestående på konsernkonto
Valuta
NOK
DKK
EUR
GBP
SEK
Sum trekk på konsernkonto
Netto trekk på konsernkontoordning

Valutabeløp
Valutakurs 31.12
348
8,53
355 951
0,08

Valutabeløp
‐204 455
‐67 296
‐4 963
‐7 595
‐0,06

Valutakurs 31.12
1,00
1,41
10,47
11,65
1,04

NOK 31.12
2 968
29 464
32 432
NOK 31.12
‐204 455
‐94 692
‐51 968
‐88 449
‐0,06
‐439 565
‐407 132

Saldo på konsernkonto presenteres netto i balanseoppsillingen som følge av at en anser netto trekk på konsernkontoordning å være ett
samlet finansielt instrument med opphav i en kontrakt.

Avdragsprofil rentebærende gjeld

2021
2022
2023
2024
2025
Etter 2025
Sum

Banklån Obligasjonslån
154 633
‐
2 091 658
‐
24 000
‐
24 000
‐
24 000
900 000
24 000
‐
900 000
2 342 291

Leie‐
forpliktelse
30 498
20 187
11 670
4 872
367
‐
67 594

Kassekreditt
407 132
‐
‐
‐
‐
‐
407 132

Sum
592 263
2 111 845
35 670
28 872
924 367
24 000
3 717 016

For nærmere beskrivelse av konsernets finansiering og informasjon om udiskonterte kontantstrømmer, se note 3.
For oversikt over pantstillelser og garantier, se note 17.
Endring i forpliktelser knyttet til finansiering

31.12.2018
Implementeringseffekt IFRS 16
Kontantstrøm
Nedbetaling langsiktig lån
Tilgang konserndannelse
Opptrekk kredittfasilitet
31.12.2019

Banklån Obligasjonslån
1 537 058
‐
‐
‐
‐
‐
‐115 633
‐
‐
‐
‐
‐
1 421 425
‐

Avdrag leasinggjeld
Nedbetaling av gjeld
Opptak av ny gjeld
Amortisering av transaksjonskostnad
Netto innbetaling konsernkonto
31.12.2020

‐629 134
1 544 478
‐
‐
2 336 769

Spesifikasjon finansinntekter og ‐kostnader
Renteinntekter kunder
Renteinntekter bank
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter
Rentekostnad lån
Rentekostnad leieforpliktelse
Rentekostnad leverandører
Disagio
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader
Sum netto finansposter

Leie‐
forpliktelse
7 826
118 427
‐34 037
‐
‐
‐
92 216

Kassekredit
1 076 500
‐
‐
‐
383 012
243 744
1 703 256

Sum
2 621 385
118 427
‐34 037
‐115 633
383 012
243 744
3 216 897

‐1 296 124
407 132

‐24 622
‐629 134
2 433 678
180
‐1 296 124
3 700 875

2020
‐
27 856
6 761
34 617

2019
‐
27 445
1 882
29 327

88 227
9 304
‐
45 329
14 482
157 343

84 097
1 633
‐
1 319
15 339
102 389

‐122 726

‐73 062

‐24 622
889 200
180
‐
889 380

‐
67 594

Note 16
Leieforpliktelser
Balanseførte beløp
Følgende beløp er innregnet i selskapets balanseoppstilling:
2020
Bruksrett leide eiendeler
Eiendom, herunder produksjonslokaler
Utstyr, herunder maskiner

46 582
‐
46 582

2020
Leieforpliktelser
Kortsiktig
Langsiktig

30 498
37 097
67 594

2019
61 389
‐
61 389

2019
29 234
62 982
92 216

Forfallsstruktur på leieforpliktelsen

Neddiskonterte kontantstrømmer
Mindre enn 1 år (neste år)
1‐5 år
Over 5 år
Sum leieforpliktelse

Eiendom,
herunder
produksjons‐
lokaler
30 498
37 096
‐
67 594

Utstyr, herunder
maskiner
‐
‐
‐
‐

Sum total leie‐
forpliktelse
30 498
37 096
‐
67 594

2020

2019

Resultatposter ‐ Avskrivning og rentekostnader
Resultatregnskapet viser følgende beløp relatert til leieforpliktelser:
Avskrivning relatert til bruksrettseiendeler
Eiendom, herunder produksjonslokaler
Utstyr, herunder maskiner
Sum avskrivning

14 807
‐
14 807

Rentekostnad
Rentekostnad på leieforpliktelse

14 789
‐
14 789

9 304

Note 17
Pant‐ og garantistillelser

Bokført verdi av pantsatte eiendeler:
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar og lignende
Kunde‐ og andre fordringer
Lagerbeholdning
Sum

2020

2019

955 346
1 227 976
4 656
960 040
2 412 787
5 560 805

962 988
1 092 999
6 099
983 239
2 231 146
5 276 470

Note 18
Transaksjoner med nærstående parter (konsern)
Pelagia er underlagt felles kontroll (felleskontrollert virksomhet) av Austevoll Seafood ASA og Kvefi AS.
Majoriteten av transaksjoner mellom nærstående parter er i form av kjøp og salg av fisk til og fra tilknyttede
selskaper.
Følgende transaksjoner ble utført mellom nærstående parter:

a) Salg av varer og tjenester
Salg av varer
‐ TS og FKV
‐ Eierselskap og dets datterselskaper
Total
b) Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer
‐ TS og FKV
‐ Eierselskap og dets datterselskaper
Kjøp av tjenester
‐ Eierselskap og dets datterselskaper
Total

c) Kunde‐ og leverandørsaldoer
Kundefordringer nærstående parter
‐ TS og FKV
‐ Eierselskap og dets datterselskaper
Leverandørgjeld til nærstående parter
‐ TS og FKV
‐ Eierselskap og dets datterselskaper

2020

2019

60
2 088
2 148

64
1 814
1 878

2020

2019

‐
1 408

25 366
104

16 664
18 072

11 730
37 200

2020

2019

‐
‐

‐
4

‐
‐

‐
826

Note 19
Økt eierandel i Norsildmel AS
Pelagia inngikk en avtale om kjøp av resterende 50 % av aksjer i Norsildmel AS med overtagelse 31.12.2019.
Pelagia har gjennom dette oppkjøpet økt deres eierandel fra 50% til 100% og ervervet kontroll i Norsildmel AS.
Oppkjøpet ble gjort med regnskapsmessig virkningtidspunkt fra 31.12.2019. Oppkjøpet er gjort til
virkelig verdi. I tabellen under vises vederlaget fordelt på overtatte eiendeler og forpliktelser

Vederlag
Kontantvederlag
Sum vederlag for økt eierandel (50%)

31.12.2019
93 249
93 249

Balanseført verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser som følge av oppkjøpet
Goodwill
Utsatt skattefordel
Varige driftsmidler
Derivater
Kundefordringer
Varelager
Andre kortsiktige fordringer
Betalingsmidler
Pensjonsforpliktelse
Annen rentebærende gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum identifiserbare nettoeiendeler

18 325
22 042
744
3 540
239 213
324 311
53 042
39 207
‐1 967
‐349 026
‐85 109
‐77 824
186 499

Beregning av merverdi
Vederlag for aksjer (50%)
Bokført verdi av tidligere holdt egenkapitalandel
Transaksjonsverdi
Netto rentebærende gjeld
Virkelig verdi av virksomheten

93 249
84 104
177 353
‐348 257
525 611

Bokført verdi av egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet
Identifisert goodwill
Gevinst tidligere eierandel
Total
I forbindelse med kjøpsprisallokeringen ble det goodwill knyttet til oppkjøpet.
Det er ingen vesentlige betingede vederlag eller betingede forpliktelser knyttet til oppkjøpet.

168 173
18 325
9 145
9 145

Oppkjøp Distral S.A
Pelagia inngikk en avtale om kjøp av 67% av aksjene i Distral S.A med overtakelse 31. oktober 2019.
Oppkjøpet er gjort med regnskapsmessig virkningtidspunkt fra 01.11.2019. Oppkjøpet er gjort til virkelig verdi
I tabellen under vises vederlaget fordelt på overtatte eiendeler og forpliktelser.
Vederlag
Kontantvederlag
Sum vederlag for virksomheten
Balanseført verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser som følge av oppkjøpet
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Varelager
Finansielle eiendeler
Kundefordringer
Varelager
Andre kortsiktige fordringer
Betalingsmidler
Utsatt skatt
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum identifiserbare nettoeiendeler

31.10.2019
29 021
29 021

30 900
10 816
3 821
299
695
17 416
299
2 965
787
‐2 596
‐20 982
‐804
43 615

Vederlag for aksjene (100%)
Bokført verdi av egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet
Merverdier identifisert ved oppkjøp

43 315
4 197
39 118

Goodwill
Andre immaterielle eiendeler
Utsatt skatt
Sum merverdier

30 900
10 816
‐2 596
39 120

Egenkapital 100%
Ikke‐kontrollerende eierinteresser (til virkelig verdi)
Total

43 615
‐14 594
29 021

Det er ingen vesentlige betingede vederlag eller betingede forpliktelser knyttet til oppkjøpene.
Kontantstrømseffekt virksomhetssammenslutninger
Kontantvederlag ved aksjekjøp
Kontantbeholdning ved virksomhetssammenslutning
Sum kontantstrømseffekt ved virksomhetssammenslutninger

Note 20
Hendelser etter balansedagen
Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen som har vesentlig påvirkning på det avlagte regnskapet.
Pelagia AS har inngått avtale med Partrederiet Karoløs ANS og en mindre aksjonær om kjøp av 50% av aksjene i Hordafor AS.
Pelagia eier pr 31.12.2020 50% av aksjene i dette selskapet og vil således fra gjennomføringstidspunktet eie 100% av aksjene i
Hordafor AS.
Avtalen er avhengig av godkjennelse av konkurransetilsynet. Gjennomføring av transaksjonen vil skje så fort en slik godkjenning
foreligger.

‐122 270
39 995
‐82 276

Pelagia Holding AS
Resultatregnskap
Alle tall i NOK 1.000

Note

2020

2019

10

‐1 627
‐1 627

‐1 733
‐1 733

2
8
8

246 507
41 005
69 783
217 730

334 759
41 380
74 406
301 733

216 103

300 000

‐3 551

‐

Årsresultat

212 551

300 000

Totalresultat

212 551

300 000

‐200 000
‐12 551
‐212 551

‐200 000
‐100 000
‐300 000

Andre driftskostnader
Driftsresultat
Inntekt på investering i datter
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad

Disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overføringer annen egenkapital
Sum disponeringer

9

4

BALANSE PR. 31.12
Alle tall i NOK 1.000

Note

2020

2019

9

7 626
7 626

5 559
5 559

2, 5
5, 6

2 394 012
561 707
2 955 719

2 394 012
545 346
2 939 358

2 963 344

2 944 917

2 488 576
5 001
2 493 577

1 966 320
‐
1 966 320

5 456 921

4 911 237

Eiendeler
Anleggsmidler
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

Investering i datter
Lån til foretak i samme konsern
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Andre fordringer
Betalingsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

6

BALANSE PR. 31.12
Alle tall i NOK 1.000

Note

2020

2019

3, 4
4
4

149 836
1 314 016
148 152
1 612 004

149 836
1 314 016
135 601
1 599 453

5
5

889 380
2 181 977
3 071 357

‐
805 000
805 000

5
5, 6
6
9
4
7

154 000
407 132
225
5 618
200 000
6 584
773 559

615 000
1 684 496
101
5 456
200 000
1 731
2 506 784

Sum gjeld

3 844 916

3 311 784

Sum egenkapital og gjeld

5 456 921

4 911 237

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital
Overkurs
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Første års avdrag langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Bergen, 28. april 2021

___________________
Helge Singelstad
Styreleder

________________ ____
Arne Møgster
Styremedlem

___________________
Gustav Witzøe
Styremedlem

___________________
Egil Magne Haugstad
Daglig leder

________________ ____
Helge Arvid Møgster
Styremedlem

___________________
Helge Karstein Moen
Styremedlem

_______________

________________

Arne Myklebust
Styremedlem

Endre Sekse
Styremedlem

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Alle tall i NOK 1.000
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Justert for:
‐ Betalte skatter
‐ Inntektsført utbytte og konsernbidrag
‐ Rentekostnader netto
‐ Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Note

2
8

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Mottatt utbytte og konsernbidrag
Mottatte renter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviter
Opptak av gjeld
Nedbetaling av gjeld
Netto endring kassekredit
Endring utlån til datterselskap
Betalte renter
Utbytte betalt til selskapets aksjonærer
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring i netto betalingsmidler

5
5
5
6
8

2020

2019

216 103

300 000

‐5 456
‐246 507
62 859
124
3 937
31 059

‐
‐334 759
24 724
‐164
1 756
‐8 442

334 759
41 005
375 764

282 441
25 458
307 899

2 433 678
‐628 501
‐1 277 363
‐630 615
‐99 022
‐200 000
‐401 822

‐
‐115 000
243 744
‐172 590
‐65 311
‐200 000
‐309 157

5 001

‐9 700

5 001

‐0

Valutagevinst‐/tap på netto betalingsmidler
Netto betalingsmidler pr. 31. desember

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generell informasjon
Alle beløp er i NOK 1 000 hvis ikke annet er angitt.
Pelagia Holding AS er morselskap i Pelagia konsern. Pelagia er et konsern innen produksjon, salg og distribusjon av
fiskemel/fiskeolje og pelagisk fisk til konsum. Pelagia er en sentral aktør innen pelagisk sektor i Nord‐ Atlanteren.
Hovedkontoret er lokalisert i Bergen.
Rammeverk for regnskapsavleggelsen
Selskapsregnskapet til Pelagia Holding AS er utarbeidet i samsvar med Forskrift av 21.januar 2008 om forenklet
anvendelse av International Financial Reporting Standards (forenklet IFRS).
Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.
Inntekter
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet
klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen
ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld
klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg
for kjøpsutgifter. Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet.
Investering datter
Ved investering i datter benyttes kostmetoden. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det
gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som
overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost.
Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.
Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall.
Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er
høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
Fordringer
Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig
verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når
effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for
kundefordringer.
Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd
til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres
oppføres netto i balansen.
Skatt på eventuelt mottatt konsernbidrag som føres til reduksjon av kostpris eller direkte mot egenkapitalen, føres
direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt og mot utsatt
skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt).
Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til
fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres
netto i balansen.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Betalingsmidler omfatter bankinnskudd og andre
kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig risiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og
med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Note 2 Datterselskap

Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.

Datterselskap
Pelagia AS
Sum

Forretnings‐kontor
Bergen

Eier‐/ stemme‐
andel
100 %

Egenkap. siste år
(100 %)
2 209 532

Inntekt på investering i datter
Mottatt utbytte
Konsernbidrag
Sum inntekt på investering i datterselskap

Resultat siste år
(100 %)
674 224

Balanseført
verdi
2 394 012
2 394 012

2020
200 000
46 507
246 507

2019
200 000
134 759
334 759

Antall
74 917 800
74 917 800
149 835 600

Eierandel
50 %
50 %
100 %

Annen
egenkapital
135 601
212 551
‐200 000
148 152

Sum
1 599 453
212 551
‐200 000
1 612 004

2020
561 707

2019
545 346

2020
889 380
2 181 977
3 071 357

2019
‐
805 000
805 000

154 000
407 132
561 132

615 000
1 684 496
2 299 496

Note 3 Aksjekapital
Aksjekapitalen på NOK 149 835 600 består av 149 835 600 aksjer á kr 1.

Oversikt over aksjonærer per 31.12.
Austevoll Seafood ASA
Kvefi AS
Sum

Note 4 Egenkapital

Bevegelser egenkapital
Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Avsatt ubytte
Egenkapital 31.12.

Aksje‐
kapital
149 836
‐
‐
149 836

Over‐
kurs
1 314 016
‐
‐
1 314 016

Note 5 Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn ett år
Utlån Pelagia AS
Lånet renteberegnes med 3 % per år og er avdragsfritt frem til 31.12.2023.
Gjeld
Langsiktig
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum
Kortsiktig
Første års avdrag langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

Banklån og obligasjonslån regnskapsføres til amortisert kost. Transaksjonskostnader periodiseres etter effektiv rente‐metoden.
Balanseført verdi og virkelig verdi av langsiktige lån
Balanseført verdi av Pelagia sine lån er tilnærmet lik virkelig verdi, da rentenivå reflekterer markedsmessige betingelser.
Rentevilkår:
Pelagia sine rentebetingelser er NIBOR pluss margin. Margin blir kalkulert ut fra egenkapitalandelen og forholdstallet
mellom EBITDA delt på netto rentekostnader (rentedekningsgrad).

Valuta:
Pelagia sin langsiktige gjeld i NOK.
Konsernkontoordning:
Alle selskapene i konsernet er deltagere i en flervaluta konsernkontoordning hvor morselskapet Pelagia Holding AS
er hovedkontoinnehaver. Alle deltakere er solidarisk ansvarlig ovenfor til enhver tid utestående på konsernkontoordningen.
Konsernet hadde følgende valutaeksponering knyttet til konsernkontoordningen pr. 31.12.2020:
Valuta
USD
JYP
Sum innestående på konsernkonto

Valutabeløp
348
355 951

Valutakurs 31.12
8,53
0,08

NOK 31.12
2 968
29 464
32 432

Valuta
NOK
DKK
EUR
GBP
Sum trekk på konsernkonto

Valutabeløp
‐204 455
‐67 296
‐4 963
‐7 595

Valutakurs 31.12
1,00
1,41
10,47
11,65

NOK 31.12
‐204 455
‐94 692
‐51 968
‐88 449
‐439 565

Netto trekk på konsernkontoordning

‐407 132

Saldo på konsernkonto presenteres netto i balanseoppsillingen som følge av at en anser netto trekk på konsernkontoordning
å være ett samlet finansiel instrument med opphav i en kontrakt.
Avdragsprofil rentebærende gjeld
Banklån
154 000
2 091 500
24 000
24 000
24 000
24 000
2 341 500
(5 523)
2 335 977

Obligasjonslån
‐
‐
‐
‐
900 000
‐
900 000
(10 620)
889 380

Kassekreditt
407 132
‐
‐
‐
‐
‐
407 132
‐
407 132

Sum
561 132
2 091 500
24 000
24 000
924 000
24 000
3 648 632
(16 142)
3 632 490

31.12.2018
Nedbetaling langsiktig lån
Opptrekk kredittfasilitet
31.12.2019

Banklån
1 535 000
(115 000)
‐
1 420 000

Obligasjonslån
‐
‐
‐
‐

Kassekredit
1 440 752
‐
243 744
1 684 496

Sum
2 975 752
(115 000)
243 744
3 104 496

Nedbetaling av gjeld
Opptak av ny gjeld
Amortisering av transaksjonskostnad
Netto innbetaling konsernkonto
31.12.2020

(628 501)
1 544 478
‐
‐
2 335 977

‐
889 200
180
‐
889 380

‐
‐
‐
(1 277 363)
407 133

(628 501)
2 433 678
180
(1 277 363)
3 632 490

2021
2022
2023
2024
2025
Etter 2025
Sum
Etableringsgebyr
Sum balanseført
Endring i forpliktelser knyttet til finansiering

Finansieringen består av nedbetalingslån på MNOK 1 092 og en rullerende kredittfasilitet (RCF) på MNOK 1 250. I tillegg er det
etablert en løpende flervaluta trekkfasilitet på MNOK 1 500 som trukket opp med MNOK 407. Selskapet har også en tilgjengelig
sesongkreditt på MNOK 200.
I tillegg har morselskapet per 31.12.2020 inngått et obligasjonslån på MNOK 900 med forfall i 2025. Det foreligger covenants i
obligasjonsavtalen knyttet til egenkapitalandel (30%) og rentedekningsgrad (4.0x). Lånet forrentes med 3M NIBOR + 3,25%.
Selskapet oppfyller sine lånebetingelser.

Gjeld sikret ved pant

2020
2 743 110

2019
3 104 496

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Investering i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Andre fordringer
Sum

2020
2 394 012
561 707
2 488 576
5 444 294

2019
2 394 012
545 346
1 966 320
4 905 678

2020
561 707
246 507
2 241 997
3 050 211

2019
545 346
334 759
1 627 794
2 507 899

2020
6103
481
6584

2019
1260
471
1731

Finansinntekter
Renteinntekter bank (konsernkonto)
Renteinntekter konsern
Annen finansinntekt
Sum

2020
24 645
16 360
‐
41005

2019
25 458
15 884
38
41380

Finanskostnader
Rentekostnader lån
Annen finanskostnad
Sum

2020
69 299
484
69783

2019
74 406
‐
74406

Midlertidige forskjeller
Avskåret rentefradrag til fremføring
Andre midlertidige forskjeller
Netto midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Grunnlag for utsatt skattefordel

2020
(50 334)
15 672
(34 662)
‐
(34 662)

2019
(24 798)
(471)
(25 269)
‐
(25 269)

Utsatt skattefordel 22 % i balansen

(7 626)

(5 559)

2020
216 103
(199 960)
16 143
9 393
‐
25 536
‐
25 536

2019
300 000
(300 000)
‐
24 798
‐
24 798
‐
24 798

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Langsiktig utlån
Til gode utbytte og konsernbidrag
Mellomværende konsernkontoordning*
Sum
*Pelagia Holding AS er eier av konsernkontoordning. Konsernselskapers netto opptrekk av kassakreditt
og bankinnskudd som er omfattet av konsernkontoordningen presenteres som andre fordringer (kortsiktig).
Note 7 Spesfikasjon av annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld
Påløpne rentekostnader
Andre avsetning for forpliktelser
Sum
Note 8 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Note 9 Skattekostnad
Beregning av utsatt skattefordel

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Grunnlag for årets skattekostnad
Endring i midlertidige resultatforskjeller
Endring i underskudd til fremføring
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet
÷ Avgitt konsernbidrag
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt
Endring i utsatt skatt/skattefordel
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats
Skattekostnad

2020
5 618
5 618
(2 066)
‐
3 551

2019
5 456
5 456
(5 456)
‐
‐

Avstemming av årets skattekostnad
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad
Beregnet skatt 22 %
Skattekostnad i resultatregnskapet
Differanse

216 103
47 543
3 551
(43 991)

300 000
66 000
‐
66 000

Differansen består av følgende:
22 % av permanente forskjeller
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats
Sum forklart differanse

(43 991)
‐
(43 991)

(66 000)
‐
(66 000)

2020
783
40
0
823

2019
786
62
0
848

Note 10 Godtgjørelser og andre ytelser
Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder er ansatt i datterselskapet Pelagia AS og mottar lønn derfra.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder.
Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Revisor:
Godtgjørelser til revisor ekskl mva
Lovpålagt revisjon
Teknisk bistand skatt
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum

Note 11 Hendelser etter balansedagen
Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen som har vesentlig påvirkning på det avlagte regnskapet.

Til generalforsamlingen i Pelagia Holding AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Pelagia Holding AS' årsregnskap som består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31.desember 2020, resultatregnskap,
totalresultat og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap,
totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter.

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling
per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
etter regnskapsloven § 3–9.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Pelagia Holding AS per 31.desember 2020 og av konsernets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 - Sandviken, NO-5835 Bergen
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Uavhengig revisors beretning - Pelagia Holding AS

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av
internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3–9. Ledelsen er også ansvarlig for slik
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

(2)

Uavhengig revisors beretning - Pelagia Holding AS

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Bergen, 28. april 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Sturle Døsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(3)

Revisjonsberetning

Signers:
Name
Døsen, Sturle
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[Annex 3]

Final Terms
for
[Title of the bond issue]

Bergen, [Date]

Pelagia Holding AS
Final Terms - [Title of Bonds]

ISIN [ISIN]

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purpose of the conditions set forth in the Base
Prospectus clauses 2 Definitions and 13.3 Definitions, these Final Terms and the attached Bond Terms.

[In case MiFID II identified target group are professional investors and eligible counterparties, insert the following:]
MiFID II product governance / Professional investors and ECPs only target market – Solely for the purposes
of [the/each] manufacturer’s product approval process, the target market assessment in respect of the Bonds has
led to the conclusion that: (i) the target market for the Bonds is eligible counterparties and professional clients
only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); and (ii) all channels for distribution of the
Bonds to eligible counterparties and professional clients are appropriate. [Consider any negative target market].
Any person subsequently offering, selling or recommending the Bonds (a “distributor”) should take into
consideration the manufacturer[’s/s’] target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is
responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Bonds (by either adopting or
refining the manufacturer[‘s/s’] target market assessment) and determining appropriate distribution channels.
[PROHIBITION OF SALES TO EEA OR UK RETAIL INVESTORS - The Bonds are not intended to be offered,
sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail
investor in the European Economic Area (“EEA”) or in the United Kingdom (the “UK”). For these purposes, a retail
investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of MiFID
II; (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (the "Insurance Distribution Directive"), where that
customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a
qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently no key information document required
by Regulation (EU) No 1286/2014 (the “PRIIPs Regulation”) for offering or selling the Bonds or otherwise making
them available to retail investors in the EEA or in the UK has been prepared and therefore offering or selling the
Bonds or otherwise making them available to any retail investor in the EEA or in the UK may be unlawful under
the PRIIPs Regulation.]
[In case MiFID II identified target group are retail investors, professional investors and eligible counterparties,
insert the following:]
MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs target market – Solely for
the purposes of [the/each] manufacturer’s product approval process, the target market assessment in respect of
the Bonds has led to the conclusion that: (i) the target market for the Bonds is eligible counterparties, professional
clients and retail clients each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); (ii) all channels for
distribution to eligible counterparties and professional clients are appropriate; and (iii) the following channels for
distribution of the Bonds to retail clients are appropriate – investment advice, portfolio management, non-advised
sales and pure execution services – subject to the distributor’s suitability and appropriateness obligations under
MiFID II, as applicable. Any person subsequently offering, selling or recommending the Bonds (a “distributor”)
should take into consideration the manufacturer[’s/s’] target market assessment; however, a distributor subject to
MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Bonds (by either
adopting or refining the manufacturer[‘s/s’] target market assessment) and determining appropriate distribution
channels, subject to the distributor’s suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable.
This document constitutes the Final Terms of the Bonds described herein pursuant to the Regulation (EU)
2017/1129 and must be read in conjunction with the Base Prospectus dated 27 May 2021 and [the supplement[s]
to the Base Prospectus dated [date]].
The Base Prospectus dated 27 May 2021 [and the supplement[s] to the Base Prospectus dated [date]] [together]
constitute[s] a base prospectus for the purposes of the Regulation (EU) 2017/1129 ([together,] the “Base
Prospectus”).
Final Terms include a summary of each Bond Issue.
These Final Terms and the Base Prospectus [and the supplement[s] to the Base Prospectus] are available on the
Issuer's website https://www.pelagia.com/, or on the Issuer's visit address, Bradbanken 1, N-5003 Bergen, or their
successor (s).
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Pelagia Holding AS
Final Terms - [Title of Bonds]

ISIN [ISIN]

1 Summary
The below summary has been prepared in accordance with the disclosure requirements in Article 7in the
Regulation (EU) 2017/1129 as of 14 June 2017.
Introduction and warning
Disclosure requirement
Warning

Name and international securities
identification number (‘ISIN’) of the
securities.
Identity and contact details of the issuer,
including its legal entity identifier (‘LEI’).

Identity and contact details of the offeror or
of the person asking for admission to trading
on a regulated market.
Identity and contact details of the competent
authority that approved the prospectus

Date of approval of the prospectus.
Key information on the Issuer
Disclosure requirements
Who is the issuer of the securities
Domicile and legal form

Principal activities

Disclosure
This summary should be read as introduction to the Base
Prospectus. Any decision to invest in the securities should be
based on consideration of the Base Prospectus as a whole by the
investor. The investor could lose all or part of the invested capital.
Where a claim relating to the information contained in the Base
Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might,
under the national law, have to bear the costs of translating the
Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil
liability attaches only to those persons who have tabled the
summary including any translation thereof, but only where the
summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read
together with the other parts of the Base Prospectus, or where it
does not provide, when read together with the other parts of the
prospectus, key information in order to aid investors when
considering whether to invest in such securities.
[●]

Pelagia Holding AS, P.O. Box 444, N-5805 Bergen, Norway
Telephone +47 57 84 44 00
Registration number 912 040 305 in the Norwegian Companies
Registry
LEI-code ((legal entity identifier): 549300KHSJZJOMF2WJ23.
There is no offeror, the Base Prospectus has been produced in
connection with listing of the securities on an Exchange. The
Issuer is going to ask for admission to trading on a regulated
market.
Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet),
Revierstredet 3, 0151 Oslo.
Telephone number is +47 22 83 39 50.
E-mail: prospekter@finanstilsynet.no.
The Base Prospectus was approved on 27 May 2021.

Disclosure
Pelagia Holding AS
The Company is a limited liability company incorporated in
Norway and organized under the laws of Norway, including the
Private Limited Liability Companies Act
Pelagia AS is a producer of pelagic fish products for human
consumption, and an important supplier of essential ingredients in
all kinds of fish- and animal feed. Pelagia AS is also a global
producer of concentrated marine-based omega-3 fatty acids for
dietary supplement and pharmaceutical preparations.

Major shareholders
The ownership structure can be seen below:
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There are no arrangements, known to the Company, the operation of which may at a subsequent date result in a
change in control of the Company.
Management
The management of the Company can be seen below:
Name

Position

Egil Magne Haugstad
Rolf Andersen
Siv Grure
Magnus Strand
Arnt Ove Hoddevik
Bjørn Refsum

CEO
CFO
CAO
COO Food
COO Feed
COO Health

Statutory auditors

PricewaterhouseCoopers AS

What is the key financial information
regarding the issuer
Key financial information
Pelagia Holding AS Consolidated
Amounts in NOK 1000
Operating profit
Net financial debt (long term debt plus
short term debt minus cash)
Net Cash flows from operating activities
Net Cash flows from financing activities
Net Cash flow from investing activities

Annual Report
2020

2019

408.507

650,014

3.462.032

3.031.218

166.300
186.266

581,869
-241,657

-274.280

-339.231

Pelagia Holding AS
Amounts in NOK 1000

Annual Report
2020

2019

Operating profit

-1.627

-1,733

3.627.488

3.104.496

Net financial debt (long term debt plus
short term debt minus cash)
Net Cash flows from operating activities

31.059

-8,442

Net Cash flows from financing activities

-401.822

-309,227

Net Cash flow from investing activities

375.764

307,899

There is no description of any qualifications in the audit report for the Annual Report 2020.
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What are the key risk factors that are specific
to the issuer

Competitive Risks

The Group operates in a globalized industry where a significant
share of its products is exported internationally.
As a consequence, the prices for the Group's products are
affected by global supply and demand for seafood.
The Group's revenue is correlated with the supply and the prices
obtained for its products. The revenues can be impacted both by
the available raw material in the regions the Group are operating
but also by the supply in other regions. Variations in regional
fishing quotas could impact the supply of raw material available
for the group. Further, the supply from other regions both in
relation to the same species/products and similar substitutes
could have an impact on prices. In a very broad sense also the
supply and prices for alternative sources of proteins could
therefore impact the demand and prices for fish. Approximately
75% of the Group's annual costs are related to purchase of raw
material. Unfavorable raw material prices could significantly affect
the Group's competitiveness and profitability if prices for its
products are not adjusted accordingly in the markets in which it
operates. Because the driving factors behind the price
development for the Group's products are primarily external, the
Group has limited flexibility to manage and adjust the prices for its
own products. The Group is therefore exposed to the risk of
having high production volumes, and a high corresponding
production cost, without securing favorable prices for its products
due to an imbalance between global supply and demand.

The industry in which the Group operates
in is highly politically influenced

The Group has extensive operations in Norway, United Kingdom,
Ireland, Denmark, Greece and Ukraine. The fishery industries are
highly politically influenced. For instance, the fisheries industries
are dependent on access to the fish which is a national natural
resource and the regulatory framework regulating quotas has
historically been frequently debated and revised on a political and
regulatory level. The industry has an environmental footprint
which is often debated politically in terms of sustainable fisheries
and harvest. In this regard, the Norwegian, United Kingdom and
Irish authorities can limit fishery access to certain species. Thus,
political changes in Norway, United Kingdom and Ireland, as well
as influence from other countries and the European Union, may
influence the regulation of the industry and consequently the
Group's operations and profitability. Furthermore, the European
Union fleet has access to parts of the United Kingdom resources
and the United Kingdom fleet delivers raw material to the Group in
Norway. As a result of Brexit, there is a risk that (i) United
Kingdom fleet that currently delivers raw material to Norway will
be prevented due to new regulations, and (ii) the European Union
fleet, and thus also the Norwegian fleet, will no longer have
access to raw material located in the United Kingdom and that
those resources will be utilized by the United Kingdom fleet. This
could result in a decrease of supply of raw material in the
Norwegian market which exposes the Group to further competition
from its peers and affect the raw material prices. However, the
Group also has through its local presence in the United Kingdom,
especially the feed division of the Group's business, a large
market share in the United Kingdom market.

Wild caught fish is a natural resource
which fluctuates naturally over time and
can thereby create unpredictability in
production levels and/or prices for the
sale and purchase of raw materials

The Group's business is reliant on a continued supply from the
fishing fleet to maintain an efficient operation of its production
facilities. The supply from the fishing fleet is again dependant on
the yearly fishing quotas in our regions. Typically, the quotas will
change over time due to normal fluctuations in nature. In periods
with lower quotas the land-based production industry will typically
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compete harder to achieve the necessary raw material volume.
With a tougher competition for the raw material it will maybe
reduce the possibility to earn sufficient margins in the global
market.

Retention of key personnel

The Group's business and prospects depend to a significant
extent on the continued services of its key personnel in its various
business areas. Financial difficulties or lack of industry
sustainability could negatively impact the Group's ability to retain
key employees. The loss of any of the members of its senior
management or other key personnel or the inability to attract a
sufficient number of qualified employees could adversely affect its
business and results of operations.

Use of technology is becoming
increasingly important for the Group to
minimize costs and stay competitive, and
there can be no guarantees that the
Group will be positioned to utilize new
technology

The Group operates within a seasonal and capital-intensive
industry, where use of technology is becoming increasingly
important for the Group in order to limit its operating expenses
and stay competitive. In the long run the Group must have the
most efficient production in the industry to be able to compete for
the raw material. Only with the most efficient production the Group
can be the best customer for its suppliers.
There can be no guarantee that the Group will be able to keep up
with technological changes within the industry, nor that it will have
sufficient financial resources to invest in new and relevant
technology going forward. If the Group is unable to implement
new technology, its operations, as well as competitiveness, could
be adversely affected.

Fluctuations in exchange rates could
significantly affect the Group's
profitability

For the financial year ended 31 December 2019, close to 80% of
the Group's annual operating expenses (such as cost of goods
sold, maintenance, electricity, water, salary expenses, etc.) were
denominated in NOK, and approximately 60% of the Group's total
revenue were denominated in other currencies, mainly USD, EUR
and JPY. Factors affecting the exchange rate between NOK and
USD, EUR and JPY, such as volatility in oil prices and other
economic conditions, could have adverse effects on the prices for
the Group's products, and ultimately
result in lower profitability for the Group. Although the Group uses
certain financial instruments to hedge risks related to fluctuations
in exchange rates, such may not represent an effective hedge and
the Group may therefore bear the costs of unfavorable exchange
rate fluctuations.

The Norwegian, United Kingdom and Irish
aquaculture and fisheries industry is
subject to trade tariffs, custom barriers
and free trade agreements, whereas
changes in such arrangements could
affect the Group's access to export
markets and ultimately its profitability

The Group's products are sold worldwide, and it is thereby
competing with other suppliers in countries across the globe to
obtain market shares. Trade tariffs and freetrade agreements will
have an an impact on these markets. As a large exporter,
changes in various free trade agreements and custom barriers,
especially in the Group's main markets, could affect the Group's
ability to export to such markets. As an example, due to the ban
on trade with Russia the Group lost an important export to Russia
in 2014.

The Group could be subject to product
liability claims, which, if successful, could
have adverse reputational as well as
financial consequences

As a supplier of products made directly for human consumption it
is critical that the Group's products are perceived as safe and
healthy in all relevant markets. The food industry in general has
experienced increased customer awareness with respect to food
safety and product quality, information and traceability. A failure
by the Group to meet new and existing customer requirements
may lower the demand for its products. Moreover, this also
exposes the Group to the risk of product liability claims from its
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customers as well as end-consumers. Should any contamination
or other food safety issues related to the Group's products occur,
such would not only have financial consequences due to product
recalls and liability claims, but also reputational consequences as
it could result in consumers being deterred from consuming the
Group's products.

Key information on the securities
Disclosure requirements
What are the main features of the securities
Description of the securities, including ISIN
code.
Currency for the bond issue
Borrowing Limit and Borrowing Amount
[● tranche]
Denomination – Each Bond
Any restrictions on the free transferability of
the securities.
Description of the rights attached to the
securities, limitations to those rights and
ranking of the securities.
Information about Issue and Maturity Date,
interest rate, instalment and representative
of the bondholders
Status of the bonds and security
Where will the securities be traded
Indication as to whether the securities
offered are or will be the object of an
application for admission to trading.
What are the key risks that are specific to the
securities
Most material key risks
The Issuer is a holding company and is
dependent upon cash flow from its
subsidiaries to meet its obligations, in
general and under the Bonds

Disclosure
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]

The Issuer currently conducts its operations through, and most of
its assets are owned by, its subsidiaries. As such, the cash that
the Issuer obtains from its subsidiaries is the principal source of
funds necessary to meet its obligations. Contractual provisions or
laws, including laws or regulations related to the repatriation of
foreign earnings, corporate benefit and financial assistance, as
well as its subsidiaries' financial condition, operating
requirements, restrictive covenants in their debt arrangements
and debt requirements, may limit the Issuer's ability to obtain cash
from its subsidiaries that they require to pay their expenses or
meet their current or future debt service obligations.
The inability of the Issuer's subsidiaries to transfer cash to the
Issuer may mean that, even though the Issuer may have sufficient
resources on a consolidated basis to meet its obligations under its
debt agreements, it may not be able to meet such obligations. A
payment default by the Issuer, or any of its subsidiaries, on any
debt instrument may have a material adverse effect on our
business, results of operation and financial condition.
business, results of operation and financial condition.

Your right to receive payments under the
Bonds will be effectively subordinated to
claims of our existing and future secured
creditors

The Bonds will not be secured by any of the Issuer's assets. As a
result, the indebtedness represented by the Bonds will be
effectively subordinated to any existing and future secured
indebtedness the Issuer may incur, including without limitation, its
existing debt facilities with a total frame of NOK 3.9bn that include
a term loan, a revolving credit facility, a multicurrency overdraft
facilities and other facilities, to the extent of the value of the
assets securing such indebtedness. The terms of the Bond
Agreement will permit the Issuer to incur additional
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secured indebtedness in the future subject to certain limitations.
Accordingly, in the event of a bankruptcy, insolvency, liquidation,
dissolution, reorganization or similar proceeding affecting the
Issuer, the holder of the Bonds rights to receive payment will be
effectively subordinated to those of secured creditors up to the
value of the collateral securing such indebtedness. In addition, if
the secured lenders were to declare a default with respect to their
loans and enforce their rights with respect to their collateral, there
can be no assurance that our remaining assets would be sufficient
to satisfy the Issuer's other obligations, including its obligations
with respect to the Bonds.

The Bonds will be structurally
subordinated to the liabilities of the
Issuer's subsidiaries

The market price of the Bonds may be
volatile

None of the Issuer's subsidiaries will guarantee or have any
obligations to pay amounts due under the Bonds or to make funds
available for that purpose. Generally, claims of creditors of a
subsidiary will have priority with respect to the assets and
earnings of the subsidiary over the claims of creditors of its parent
entity, including by holders of the Bonds. In the event of any
foreclosure, dissolution, winding-up, liquidation, reorganization,
administration or other bankruptcy or insolvency proceeding of
any of the Issuer's subsidiaries, holders of their indebtedness
and their trade creditors will generally be entitled to payment of
their claims from the assets of those subsidiaries before any
assets are made available for distribution to its parent entity. The
Issuer's creditors (including the holders of the Bonds) will have no
right to proceed against the assets of such subsidiary. As such,
the Bonds will be structurally subordinated to the creditors
(including trade creditors) of the Issuer's subsidiaries.
The market price of the Bonds could be subject to significant
fluctuations in response to actual or anticipated variations in the
Group's operating results and those of its competitors, adverse
business developments, changes to the regulatory environment in
which the Group operates, changes in financial estimates by
securities analysts and the actual or expected sale of a large
number of Bonds, as well as other factors. In addition, in recent
years the global financial markets have experienced significant
price and volume fluctuations, which, if repeated in the future,
could adversely affect the market price of the Bonds without
regard to the Group's business, financial position, earnings and
ability to make payments under the Bonds.

Key information on the admission to trading on a regulated marked
Disclosure requirements
Disclosure
Under which conditions and timetable can I
[●]
invest in this security?
The estimate of total expenses related to the admission to
trading, please see clause 13.4.5 in the Base Prospectus.
[/ Other: (specify)]
Listing fee Oslo Børs [●]
Registration fee Oslo Børs [●]
Why is the prospectus being produced
Reasons for the admission to trading on a
regulated marked and use of.

In connection with listing of the securities on the Oslo Børs.
Use of proceeds [●]
Estimated net amount of the proceeds [●]

Description of material conflicts of interest to
the issue including conflicting interests.

[●]
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2 Detailed information about the security
Generally:
ISIN code:

[ISIN]

The Loan/The Bonds:

[Title of the bond issue]

Borrower/Issuer:

Pelagia Holding AS registered in the Norwegian Companies Registry
with registration number 912 040 305. The Company’s LEI code is
549300KHSJZJOMF2WJ23.

Group:

Means the Issuer and its subsidiaries from time to time.

Security Type:

[Un]secured [open] bond issue with [fixed/floating] rate

Borrowing Limit – Tap Issue:

[Currency]

[Amount borrowing limit]

Borrowing Amount [●] tranche:

[Currency]

[Amount [●] tranche]

Denomination – Each bond:

[Currency]

Securities Form:

As set out in the Base Prospectus clause 13.1.

Publication:

As specified in the Base Prospectus section 13.4.2.

Issue Price:

[As defined in the Base Prospectus section 13.3

[Amount denomination] - each and ranking pari
passu among themselves

[Issue price] %
Disbursement Date/Issue Date:

[As defined in the Base Prospectus section 13.3
[Issue date]

Maturity Date:

[As defined in the Base Prospectus section 13.3
[Maturity Date]

Interest Rate:
Interest Bearing from and Including:

[Issue date
/ Other: (specify)]

Interest Bearing To:

[As defined in the Base Prospectus section 13.3
[Maturity Date]
/ Other: (specify)]

Reference Rate:

[As defined in the Base Prospectus section 13.3
Floating rate: [NIBOR / EURIBOR] [3 / 6 / 12] months
[description of Reference Rate]
Relevant Screen Page: [Relevant Screen Page]
Specified time: [specified time]
Information about the past and future performance and volatility of the
Reference Rate is available at [Relevant Screen Page / other: (specify)]
Fallback provisions: [Provisions]
/ Other: (specify)]
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/ Fixed Rate: N/A]

Margin:

[As defined in the Base Prospectus section 13.3
Floating Rate: [Margin] % p.a.
/ Fixed Interest: N/A
/ Other: (specify)]

Interest Rate:

[Bond issue with floating rate (as defined in the Base Prospectus section
13.3): [Reference Rate + Margin] % p.a.
Current Interest Rate: [current interest rate]
/ Bond Issue with fixed rate (as defined in the Base Prospectus section
13.3): [Interest rate] % p.a.

Day Count Convention:

[Floating Rate: As defined in the Base Prospectus section 13.3
/ Fixed Rate: As defined in the Base Prospectus section 13.3

Day Count Fraction – Secondary
Market:

[Floating Rate: As specified in the Base Prospectus section 13.5.1.a
/ Fixed Rate: As specified in the Base Prospectus section 13.5.2.a

Interest Determination Date:

[Floating Rate: As defined in the Base Prospectus section 13.3.
Interest Rate Determination Date: [Interest Rate Determination Date(s)]
each year.
/ Fixed rate: N/A
/ Other: (specify)]

Interest Rate Adjustment Date:

[Floating Rate: As defined in the Base Prospectus section 13.3.
/ Fixed rate: N/A]

Interest Payment Date:

As defined in the Base Prospectus section 13.3 and specified in the
Base Prospectus section 13.5.1 (FRN) / section 13.5.2 (fixed rate)
Interest Payment Date: [Date(s)] each year.
The first Interest Payment Date is [Date].

#Days first term:

[Number of interest days] days

Yield:

As defined in the Base Prospectus section 13.3.
The Yield is [yield]

Business Day:

As defined in the Base Prospectus section 13.3.
/ Other: (specify)]

Amortisation and Redemption:
Redemption:

As defined in the Base Prospectus section 13.3 and as specified in the
Base Prospectus section 13.4.3, 13.5.1.b and 13.5.2.b.
The Maturity Date is [maturity date]

Call Option:

As defined in the Base Prospectus section 13.3.
[terms of the call option]
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Call Date(s): [call date(s)]
Call Price(s): [call price(s)]
Call Notice Period: [call notice period]

Put Option:

As defined in the Base Prospectus section 13.3.
[terms of the put option]

Obligations:
Issuer’s special obligations during the
term of the Bond Issue:

As specified in the Base Prospectus section 13.4.6.
/ Other: (specify)]

Listing:
Listing of the Bond Issue/Marketplace:

As defined in the Base Prospectus section 13.3 and specified in the
Base Prospectus section 13.4.5.
Exchange for listing of the Bonds: [Exchange]
/ The Bonds will not be applied for listing on any Exchange.
/ Other: (specify)]

Any restrictions on the free
transferability of the securities:

As specified in the Base prospectus section 13.4.10.
Restrictions on the free transferability of the securities: [specify]

Purpose/Use of proceeds:

As specified in the Base Prospectus section 13.4.1.
Estimated total expenses related to the offer: [specify]
Estimated net amount of the proceeds: [specify]
Use of proceeds: [specify]
[Other: (specify)]

Prospectus and Listing fees:

As defined in the Base Prospectus section 13.3 and specified in the
Base Prospectus section 13.4.5.
Listing fees: [specify]
/ Other: (specify)]

Market-making:

As defined in the Base Prospectus section 13.3.
[A market-making agreement has been entered into between the Issuer
and [name of market maker]]
/ Other: (specify)]

Approvals:

As specified in the Base Prospectus section 13.4.9.
Date of the Board of Directors’ approval: [date]
/ Other: (specify)]

Bond Terms:

As defined in the Base Prospectus section 13.3 and specified in the
Base Prospectus section 13.4.7.
By virtue of being registered as a Bondholder (directly or indirectly) with
the CSD, the Bondholders are bound by the Bond Terms and any other
Finance Document, without any further action required to be taken or
formalities to be complied with by the Bond Trustee, the Bondholders,
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the Issuer or any other party.
/ Other: (specify)]

Status and security:

As specified in the Base Prospectus section 13.4.5.
/ Other: (specify)]

Bondholders’ meeting/
Voting rights:

As defined in the Base Prospectus section 13.3.
/ Other: (specify)]

Availability of the Documentation:

https://www.pelagia.com/

Joint Lead Managers:

[name of Joint Lead Managers]

Bond Trustee:

As defined in the Base prospectus section 13.3.

Paying Agent:

As defined in the Base prospectus section 13.3.
The Paying Agent is [name of the Paying Agent]

Securities Depository / CSD:

As defined in the Base Prospectus section 13.3 and specified in the
Base Prospectus section 13.4.5
/ Other: (specify)]

Calculation Agent:

[As defined in the Base Prospectus section 13.3
/ Other: (specify)]

Listing fees:

Prospectus fee for the Base Prospectus including template for Final
Terms is NOK 101,000.
[Listing and other fees at the Exchange: (specify)
/ No listing: N/A]
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3 Additional information
Advisor
The Issuer has mandated [name of Joint Lead Managers] as Joint Lead Managers for the issuance of the Loan.
The Joint Lead Managers have acted as advisor[s] to the Issuer in relation to the pricing of the Loan.
The Joint Lead Managers will be able to hold position in the Loan.
/ Other: (specify)]
Interests and conflicts of interest
[The involved persons in the Issuer or offer of the Bonds have no interest, nor conflicting interests that are
material to the Bond Issue.
/ Other: (specify)]
Rating
[There is no official rating of the Loan.
The Issuer is rated as follows:
Standard & Poor’s: [•]
Moody’s: [•]
/ Other: (specify)]
Listing of the Loan:
[As defined in the Base Prospectus section 13.3]
The Prospectus will be published in [country]. An application for listing at [Exchange] will be sent as soon as
possible after the Issue Date. Each bond is negotiable.
Statement from the Joint Lead Managers:
[name of Joint Lead Managers] have assisted the Issuer in preparing the prospectus. The Joint Lead Managers
have not verified the information contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking,
express or implied, is made, and the Joint Lead Managers expressively disclaim[s] any legal or financial liability
as to the accuracy or completeness of the information contained in this prospectus or any other information
supplied in connection with bonds issued by the Issuer or their distribution. The statements made in this
paragraph are without prejudice to the responsibility of the Issuer. Each person receiving this prospectus
acknowledges that such person has not relied on the Joint Lead Managers nor on any person affiliated with them
in connection with its investigation of the accuracy of such information or its investment decision.
[place], [date]

[name of Joint Lead Managers]
[web address of Joint Lead Managers]
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