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DEFINISJON OG BEREGNING

ÅRSAK TIL BRUK AV APM

1

EBIT

Med mindre noe annet er spesifisert er EBIT (driftsresultat inkl. av- og nedskrivninger) beregnet før
virkelig verdijustering. Dette gjelder alle nøkkeltall
hvor EBIT inngår, herunder:
EBIT/ kg (NOK)
EBIT/ kg GWE

EBIT før virkelig verdijustering gir et mer informativt
resultat da det ikke hensyntar fremtidig gevinst eller
tap på fisk som ikke er solgt på balansetidspunktet
som virkelig verdijusteringen gjør. Det er i tillegg et
bransjemåltall.

2

EBIT før verdijustering knyttet til
knyttet til biologiske eiendeler

Driftsresultat inkl. av- og nedskrivninger, ekskl.
verdijustering knyttet til biologiske eiendeler

Dette er det finansielle måltallet som alle må oppgi i
henhold til standard.

3

EBITDA før verdijustering knyttet
til knyttet til biologiske eiendeler

Med mindre noe annet er spesifisert er EBITDA
(driftsresultat) beregnet før virkelig verdijustering
av biologiske eiendeler. Dette gjelder alle nøkkeltall
EBITDA inngår, herunder:
EBITDA (%)
EBITDA-margin
EBITDA-margin i terminalen
NIBD/EBITDA

EBITDA før virkelig verdijustering gir et mer informativt resultat da det ikke hensyntar fremtidig gevinst
eller tap på fisk som ikke er solgt på balansetidspunktet, som virkelig verdijusteringen gjør. Det er i
tillegg et bransjemåltall.

4

Egenkapitalandel
eksklusiv Ocean
Quality

Egenkapitalandel (EK) beregnes både med og uten
Ocean Quality. Dette er fordi banksyndikatet stiller
krav til en gitt egenkapital ekslusiv Ocean Quality
konsolidert. I beregningen av EK-andel ekskl. Ocean
Quality, hensyntar man kun Grieg Seafood-selskapene både for EK og total gjeld.

Benyttes for å måle konsernets soliditet i henhold til
konsernets covenantskrav.

5

NIBD/EBITDA

Netto rentebærende gjeld (NIBD) er langsiktig og
kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner fratrukket
kontanter og kontantekvivalenter. NIBD beregnes på
to måter:
1) Inklusiv all langsiktig og kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
2) Iht. lånevilkår (covenants) som er stilt av banksyndikatet. Ved beregning NIBD iht lånevilkår er
factoringgjeld ikke inkludert. I tillegg blir kontanter
(og -ekvivalenter) redusert tilsvarende Bremnes
Fryseri AS sin andel av OQ AS’ bankbeholdning. For
begge versjoner er EBITDA før verdijustering knyttet
til biologiske eiendeler.

6

ROCE

Tilsvarer avkastning på sysselsatt kapital før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler. I nevner
benyttes NIBD eksklusiv Ocean Quality.
Beregning:
ROCE= (EBIT)/(årsgjennomsnitt av
NIBD+årsgjennomsnitt av EK ekskl. verdijustering
knyttet til biologiske eiendeler)

Vi trekker ut andel OQ i rentebærende gjeld da
den ikke er definert som rentebærende gjeld i
forhold til covenantskravene. Verdijustering knyttet
til biologiske eiendeler blir trukket ut da denne
variabelen er svært volatil. Konsernet har liten
påvirkningsmulighet på pris, som er en viktig faktor i
beregningen.

7

EPS

EPS (Resultat per aksje) = (årsresultat etter skattikke-kontrollerende eierinteressers andel)/ antall
aksjer

Måtall i forhold til finansiell standard.

8

API In-bath treatment

API (=Amount of pharmaceutical ingredient) Antibiotika = mengde antibiotika definert som aktivt stoff i
gram pr tonn produsert levende vekt. API = gram /
tonn LWE

Måltallet gir en bedre indikator på hvor stor andel
antibiotika som er benyttet i produksjon

G R I E G S E A F O O D

2

0

1

6

M O R S E L S K A P

