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Bergen Group ASA          Delårsrapport 3. kvartal 2018 

………………………………………………………….………………….. 
 
 
Solid fotfeste etablert innen akvakultur 
 Bergen Group Sjøsterk AS tildelt ordrer for NOK 100 millioner siden overtagelsen i juli 2018. 

 God kapasitetsutnyttelser i ny tørrdokk; en serviceflåte og fire nøkkelferdige fôrflåter for levering i 

løpet av de tre første kvartalene i 2019.  

 Bergen Group godt posisjonert som leverandør av nøkkelferdige produkter til havbruksnæringen 

i et nasjonalt marked.    

 

Vekststrategi materialiseres; sammenslåing med Endúr Fabricom 
 Vil gi et sterkt vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på en 

milliard kroner.  

 Fortsatt dedikert fokus på vekststrategi og strukturelle tiltak innenfor markedsområdene Maritim 

service, Energi og Akvakultur  

 

Nøkkeltall for 3. kvartal 2018 
 Ordrebok på NOK 190 millioner per 30. september 2018. 

 Omsetning på NOK 50 millioner i 3. kvartal, og akkumulert NOK 152 millioner hittil i år.  

 Engangskostnader på NOK 7 millioner påvirker kvartalsresultatet. 

 EBITDA på negative NOK 8 millioner i 3. kvartal.    

 Egenkapitalandel på 65 prosent per 30. september 2018. 

 

 

 
 

Finansiell gjennomgang 

Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 “Interim Financial Reporting”, og følger de samme 
regnskapsprinsipper som årsregnskapet for 2018. Bergen Group AAK AS (tidligere AAK Energy Services AS) 
sine regnskapstall ble fra og med 1. mai 2017 konsolidert inn i konsernets regnskaper. Sammenligningstall 
med Q3 2017 inkluderer således tall fra Bergen Group AAK fra 1. mai 2017. 
 

FINANSIELLE NØKKELTALL 3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

(urevidert) Beløp i TNOK 2018 2017 2018 2017 2017

Brutto driftsinntekter* 50 200 60 097 152 111 208 856 272 102

EBITDA (8 470) 1 858 (22 550) 5 374 (4 079)

EBIT (9 659) 1 532 (25 466) 2 262 (8 215)

Resultat før skattekostnad (13 733) 808 (30 321) 4 (10 894)

Resultat (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)

Totalkapital 256 972 282 124 256 972 282 124 261 489

Egenkapital 167 519 206 559 167 519 206 559 187 540

Egenkapitalandel 65 % 73 % 65 % 73 % 72 %

Netto rentebærende gjeld 8 965 (33 422) 8 965 (33 422) (35 765)

Ordrereserve 189 500 137 100 189 500 137 100 138 000

*Tall for brutto driftsinntekter er etter konserninterne elimineringer
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Sjøsterk II AS (nå Bergen Group Sjøsterk AS) og Sjøsterk AS (nå Bergen Group Sjøsterk Eiendom AS) ble 
begge to overtatt av Bergen Group medio juli 2018. Regnskapstallene for disse to selskapene konsolidert inn i 
konsernets regnskaper for første gang i 3. kvartal 2018, og synliggjøres i nytt segment «Akvakultur». Dette 
segmentet har ikke historiske sammenligningstall.  
 
    

  

Resultatregnskap 3. kvartal 2018  
  
Bergen Group hadde driftsinntekter på NOK 50,2 millioner i 3. kvartal 2018, sammenlignet med NOK 60,1 
millioner i 3. kvartal 2017. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal 2018 utgjorde NOK -
8,5 millioner, sammenlignet med NOK 1,9 millioner i 3. kvartal 2017.  
 
Etter totale avskrivninger med NOK 1,2 millioner, ble driftsresultatet (EBIT) i 3. kvartal 2018 på NOK -9,7 
millioner, sammenlignet med NOK 1,5 millioner i 3. kvartal 2017.  
 
Netto finansposter utgjorde NOK -4,1 millioner i 3. kvartal 2018, sammenlignet med NOK -0,7 millioner i 3. 
kvartal 2017.  
 
Resultat før skatt ble i 3. kvartal 2018 på NOK -13,7 millioner, sammenlignet med NOK 0,8 millioner i 3. kvartal 
2017. Resultat etter skatt i 3. kvartal 2018 ble NOK -12,9 millioner, sammenlignet med NOK 0.8 millioner i 3. 
kvartal 2017.   
 
Resultatet i 3. kvartal 2018 inkluderer engangskostnader på NOK 7 millioner. Dette omfatter kostnader knyttet 
til oppkjøp og vekst, tap på enkeltprosjekt, tap på kundefordring og restruktureringskostnader som inkluderer 
avviklingskostnader på personalsiden.  
 
 
 

Balanse per 3. kvartal 2018 og kontantstrøm 3. kvartal 2018  
 
Konsernets totalkapital ved utgangen av 3. kvartal 2018 var NOK 257 millioner, av disse utgjorde kontanter og 
kontantekvivalenter NOK 22.2 millioner. 
 
Rentebærende gjeld ved utgangen av 3. kvartal 2018 var NOK 31.1 millioner. NOK 16.1 millioner vedrører et 
konvertibelt lån, mens NOK 15 millioner vedrører et banklån som ble tatt opp i forbindelse med kjøp av ny 
virksomhet i Q3 2018.  
 
Bergen Group sin bokførte egenkapital ved utgangen av 3. kvartal 2018 var NOK 167.5 millioner, tilsvarende 
en egenkapitalandel på 65 %. 
 
Bergen Group hadde en negativ kontantstrøm på NOK 25.5 millioner i 3. kvartal 2018. Kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter var negativ med NOK 2.1 millioner. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var 
negativ med NOK 38.1 millioner. Dette skyldes oppkjøp av Bergen Group Sjøsterk AS og Bergen Group 
Sjøsterk Eiendom AS. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter var positiv med NOK 14.8 millioner. Dette 
skyldes i hovedsak nytt låneopptak fra bank på NOK 15 millioner. 
 
 

Rapporteringssegment 
 
Denne kvartalsrapporten rapporterer på følgende selvstendige segment:  

 Services (Bergen Group Services AS og Bergen Group AAK) 

 Aquaculture (Bergen Group Sjøsterk AS og Bergen Group Sjøsterk Eiendom AS)  

 Annet  (øvrig virksomhet i konsernet). 
 

Selskapene Sjøsterk II AS (nå Bergen Group Sjøsterk AS) og Sjøsterk AS (nå Bergen Group Sjøsterk 
Eiendom AS) ble begge to overtatt av Bergen Group fra Backe Bergen medio juli 2018. Regnskapstallene for 
disse to selskapene konsolidert inn i konsernets regnskaper for første gang i 3. kvartal 2018, og synliggjøres i 
nytt segment «Akvakultur». Dette segmentet har ikke historiske sammenligningstall.  
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Bergen Group Services AS har en godt etablert posisjon innen maritim service og skipsteknisk vedlikehold 
basert på selskapets omfattende kompetanse på gjennomføring av komplekse maritime serviceprosjekt. 
Primærmarkedet er Vestlandet, men omfanget av reisebaserte oppdrag ellers i landet og inn mot offshore-
installasjoner har de siste årene vist økende aktivitet.   
 
Skipsteknisk vedlikehold og maritim service inn mot det sivile markedet har i 3. kvartal hatt en aktivitet på linje 
med forrige kvartal. Dette rerpesenterer en lavere utnyttelsesgrad sammenlignet med tilsvarende kvartaler 
tidligere år, og relaterer seg i hovedsak til fravær av større prosjekte. Spot-markedet har i kvartalet vært sterkt, 
mens avrop på eksisterende rammekontrakter har også i 3 . kvartal vært noe lavere sammenlignet med 
tilsvarende kvartal i fjor.  
 
Samlet aktivitet inn mot Forsvaret har i 3. kvartal vært uendret i forhold til 2. kvartal, og er fremdeles på et nivå 
som gir en lav omsetning og svak lønnsomhet. Ordrereservene innenfor dette markedsområdet har ikke 
endret seg vesentlig gjennom kvartalet.  
 
Markedsområdet Energi & Industri har hatt en mindre økning i omsetrning i 3. kvartal, sammenlignet med 2. 
kvartal. Resultatene i denne avdelingen er fremdeles preget av et sterkt prispress og manglende lønnsomhet.  
 
Bergen Group AAK AS har en godt etablert markedsposisjon når det gjelder å produsere tjenester innen 
tilkomstteknikk og komplekse serviceoppdrag knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider innenfor ulike 
fagfelt. Tjenestene leveres inn mot en rekke sektorer der det er krevende tilkomst.  Resultatene i 3. kvartal er 
fremdeles preget av prispress i markedet. Dette, kombinert med tap på et større enkeltprosjekt, medfører at 
selskapet ikke har hatt lønnsom drift i kvartalet.      
 
 
 

 
 
Segment Akvakultur et er viktig satsingsområde for Bergen Group ASA, og konsernet hare ambisjoner om å 
etablere seg som en konkurransedyktig utstyrs- og serviceleverandør til oppdrettsnæringen i det nasjonale 
markedet. Per utgangen av 3. kvartal 2018 utøves den opperative virksomheten i dette segmentet av Bergen 
Group Sjøsterk AS. Dette selskapet, sammen med eiendomsselskapet Bergen Group Sjøsterk Eiendom AS, 
ble ovetatt fra Backe Bergen i juli 2018. 
 
Den operativer driften i Sjøsterk, under eierskap av Backe Bergen AS, hadde i 1. halvår 2018 en omsetning på 
NOK 18 millioner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 3,8 millioner.  Disse 
tallfigurene er ikke hensyntatt YTD-kolonnen i tabellen over.  Akkumulerte tall hittil i år i Sjøsterk (både før og 
etter overtagelse) gir således en omsetning på NOK 24 millioner og en EBITDA på NOK 4,6 milioner.  
 
Bergen Group Sjøsterk har i perioden fra overetagelsen og frem til utgangen av oktober måned, vunnet  
kontrakter for til sammen rundt 100 millioner kroner, fordelt på bygging av en serviceflåte og fire 
nøkkelferedige fôrflåter. De fem flåtene, inkludert kontrakten med Grieg Seafood som ble børsmeldt 31 
oktober, skal leveres i løpet av de tre første kvartalene i 2019.  
 

3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

2018 2017 2018 2017 2017

Brutto driftsinntekter* 45 857 61 645 147 767 208 345 271 591

EBITDA (5 118) 5 976 (12 044) 17 014 12 835

Avskrivninger, nedskrivninger                          (872) (1 565) (2 593) (2 193) (4 078)

EBIT (6 989) 4 354 (15 637) 14 821 8 756

Ordrereserve 120 500 137 100 120 500 137 100 152 200

*Tall for brutto driftsinntekter er før konserninterne elimineringer 

SEGMENT SERVICES

3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

2018 2017 2018 2017 2017

Brutto driftsinntekter* 4 343 - 4 343 - -

EBITDA 762 - 762 - -

Avskrivninger, nedskrivninger                          (317) -                          (317) - -

EBIT 445 - 445 - -

Ordrereserve 69 000 - 69 000 - -

*Tall for brutto driftsinntekter er før konserninterne elimineringer 

SEGMENT AKVAKULTUR



 

    
                                         Bergen Group ASA / Delårsrapport for 3. kvartal 2018  4                                   

    
 

Omsetningen i segment Akvakultur i 3. kvartal 2018 er i hovedsak utført i siste halvdel av kvartalet, og er 
relatert til byggingen av en serviceflåte på 40 x 17 meter med lagerkapasitet på inntil 600 tonn for leveranse til 
Osland Havbruk tidlig 1. kvartal 2019.  Kontrakten har en estimert verdi på NOK 12-14 millioner. 
 
Den 29. august ble Bergen Group Sjøsterk tildelt kontrakt fra Nordlaks Oppdrett AS på bygging av tre 
nøkkelferdige fôrflåter med en samlet ordreverdi på NOK 60 millioner kroner. Arbeidet på disse tre flåtene ble 
påstartet tidlig i 4. kvartal. Støpingen av skrogene vil gi en maksimal kapasitetsutnyttelse av tørrdokken 
gjennom hele kvartalet.  Flåtene  leveres ferdig utrustet til kunden i løpet av 2. og 3. kvartal 2019.  
 
I september informerte Bergen Group Sjøsterk om at det var inngåtrt en kommersialiseringsavtale med 
Engesund Fiskeoppdrett AS om videreutvikling og produksjon av et nyutviklet lukket betongmerd for 
produksjon av større smolt.  Avtalen med Engesund Fiskeoppdrett er knyttet til salg og produksjon av den 
såkalte «Engesundmerden» som er et resultat av et omfattende utviklingsarbeid i regi av Engesund 
Fiskeoppdrett, sammen med blant annet Multiconsult og med god støtte fra Innovasjon Norge.  
 
 
 

 
 
Segment annet utgjør øvrig virksomhet i konsernet. Dette inkluderer også ulike prosess- og 
rådgivningskostnader relatert til konsernets pågående vekststrategi, herunder oppkjøpsprosesser.  

 
 
 
KHMS  
 
Bergen Group arbeider systematisk og kontinuerlig med å forbedre KHMS (Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet) 
ytelse, systemer og sikkerhetskultur knyttet til alle operasjoner innen konsernet. 
Konsernet har en nullvisjon for HMS og hendelser som påvirker ytre miljø samt en null-feil filosofi på kvalitet. 
Målet er å unngå at ansatte blir skadet eller syke på jobb, sikre riktig kvalitet på våre leveranser og å unngå 
påvirkning på miljøet rundt oss. 
 
I 3. kvartal 2018 hadde konsernet null fraværsskader blant egne ansatte. Akkumulerte HMS måltall for årets 
tre første kvartal er samlet for datterselskapene Bergen Group Services AS og Bergen Group AAK AS. Fra 3. 
kvartal er også Bergen Group Sjøsterk AS inkludert i selskapets KHMS-rapportering: 
 
•           LTI / H1 = (0) (Skadefraværsfrekvens) 
•           TRI / H2 = (21,8) (Total arbeidsskadefrekvens) 
•           F-verdi = (0) (Fraværsdagsfrekvens) 
 
Måltallene vurderes som akseptable, og arbeidsskadene relaterer seg til mindre arbeidsskader som bl.a. rusk 
på øyet, kutt i leppe og knivkutt. 
 
Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK og Bergen Group Sjøsterk AS har i 3. kvartal fulgt selskapets 
vedtatte program for kontinuerlig arbeid med kvalitet- og HMS. Selskapet har fortsatt fokus på rapportering av 
forbedringsforslag og gjennomføring av risikovurderinger.  Sammen brukes dette i det forebyggende arbeidet.  
  
Det systematiske arbeidet med å unngå skader og kvalitetsfeil fortsetter internt og i samarbeid med bedriftens 
prosjektkunder. 
 
Bergen Group Services har i 3. kvartal 2018 oppnådd sertifisering i henhold til ny standard ISO 9001:2015 & 
ISO 14001:2015. 
 
 
 

3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

2018 2017 2018 2017 2017

Brutto driftsinntekter* 1 005 1 538 3 009 3 597 4 602

EBITDA (4 115) (4 119) (11 268) (11 641) (16 913)

Avskrivninger, nedskrivninger - 1 239 (7)                    (919) (57)

EBIT (4 115) (2 823) (11 274) (12 559) (16 971)

*Tall for brutto driftsinntekter er før konserninterne elimineringer 

SEGMENT ANNET
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HR / Personal 
 
Per 30. september 2018 var det 175 ansatte i Bergen Group, alle i hovedsak heltidsstillinger. Tallet reflekterer 
en mindre økning i antall ansatte i Bergen Group AAK, en mindre reduksjon i Bergen Group Services, samt 
tilførsel av fem stillinger i Bergen Group Sjøsterk som ble overtatt juli 2018.  
 
Bergen Group gjennomfører kontinuerlig kompetanse- og kapasitetsjustering i forhold til markedsutvikling og 
operasjonelle aktiviteter. I løpet av tredje kvartal har det vært gjennomført både permitteringer og oppsigelser, 
hovedsakelig innenfor området Energi- og Industri.  
 
I 3. kvartal 2018 var det samlede sykefraværet i konsernets selskaper på ca. 5,5 %, hvorav korttidsfravær 
utgjør ca. 1,2 %. Hoveddelen av langtidsfraværet er ikke knyttet til arbeidsrelaterte sykdommer. 
Korttidssykefraværet har gått tilbake i forhold til de to foregående kvartalene.   
 
Akkumulert sykefravær for årets tre første kvartaler er på 6,7 %.  Til sammenligning var sykefraværet på 7,2 % 
i 2017 og på 6,3 % i 2016.  
 
Arbeidsmiljøet vurderes generelt til å være bra. Bergen Group har nulltoleranse overfor alle typer trakassering, 
diskriminering eller annen atferd som kollegaer, forretningsforbindelser eller andre kan oppfatte som truende 
eller nedsettende. Alle ansatte har krav på rettferdig og lik behandling. 
 
 
 
 

Risiko og usikkerhet 
  
Bergen Group ASA er eksponert for risiko av både operasjonell og finansiell karakter. Styret i Bergen Group 
ASA har et sterkt fokus på etikk og risikostyring, og det arbeides aktivt med å redusere konsernets samlede 
risikoeksponering. De viktigste risikofaktorene er finansiell risiko, markedsrisiko og prosjektrisiko, herunder 
generell motpartsrisiko. 
 
Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Det finansielle risikobildet vurderes i 
dag til først og fremst å være knyttet til kortsiktig likviditet. Likviditetsposisjonen til selskapet har gjennom de 
siste kvartalene blitt svekket som følge av negativ driftsresultat, kombinert med gjennomførte oppkjøp. Styret 
og administrasjonen har iverksatt tiltak for å sikre konsernet en tilfredsstillende kortsiktig likviditet, og i 
inneværende kvartal forventes det iverksatt tilpasninger innenfor markedsområdet Energi & Industri med 
henblikk på å sikre lønnsomhet og i tråd med strategi for det sammenslåtte selskapet Bergen Group – Endùr 
Fabricom. 
 
Prosjektrisiko utgjør en løpende risikofaktor, inkludert risiko for eventuelle likviditetsmessige 
følgekonsekvenser.  Prosjektrisikoen vurderes som noe begrenset med utgangspunkt i at omsetningen i 
hovedsak er fordelt på en rekke ulike prosjekter. Styret forventer en økning i tallet på større enkelt-prosjekter, 
og har iverksatt prosesser for å opprettholde en begrenset eksponering. 
 
Markedsrisiko er i hovedsak knyttet opp til sterke svingninger i markedsområder som konsernet opererer 
innenfor. Konsernet har per dato en diversifisert operasjonell virksomhet som foregår innenfor ulike 
markedsområder som til dels er uavhengige av hverandre. Markedsrisikoen vurderes derfor som begrenset, 
dog med en viss risiko knyttet til fornyelse av større rammekontrakter. 
 
Utover en løpende generell operasjonell risiko, vurderer styret at det pr 1. november 2018 ikke foreligger 
risikoelementer som påvirker konsernet negativt i vesentlig grad.  
 
  
 

Nærstående parter  
 
Det har i 3. kvartal 2018 ikke vært gjennomført transaksjoner eller inngått avtaler av vesentlig karakter med 
eller mellom noen nærstående parter.  
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Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

      
Aksjonærer: Ved utgangen av 3. kvartal 2018 hadde selskapet totalt 1.548 aksjonærer, sammenlignet med 
1.555 aksjonærer ved utgangen av 2. kvartal 2018. Oppdatert oversikt over selskapets 20 største aksjonærer 
er tilgjengelig på selskapets IR-sider på www.bergengroup.no.  
 
 
Aksjehandler og aksjekurs: Det ble i 3. kvartal 2018 gjennomført til sammen 1 359 handler i selskapets 
aksjer, med et samlet volum på 9,1 millioner aksjer. Tilsvarende tall i 2. kvartal 2018 var 1 103 handler og 6,2 
millioner aksjer i samlet volum. I løpet av 3. kvartal 2018 ble selskapets aksjer omsatt til kurser mellom NOK 
1,40 og NOK 1,90 (NOK 1,59 og NOK 1,85 i 2. kvartal 2018).  
 
Sluttkursen fredag 28. september 2018 (siste handelsdag i kvartalet) var på NOK 1,54 (NOK 1,82 ved 
utgangen av 2. kvartal 2018). Dette verdsetter selskapets markedsverdi i aksjemarkedet til NOK 145 millioner 
ved utgangen av 3. kvartal 2018, sammenlignet med NOK 171 millioner ved utgangen av 2. kvartal 2018. 
 
 
 
 

Hendelser etter balansedato  
 
Ordreinngang: Bergen Group Sjøsterk AS ble 31. oktober 2018 tildelt kontrakt fra Grieg Seafood ASA på 
bygging av en nøkkelferdige fórflåte i betong for levering sommeren 2019.  Med denne kontrakten har Bergen 
Group Sjøsterk i løpet av tre måneder vunnet kontrakter på tilsammen 5 fórflåter med en samlet verdi på 
nærmere NOK 100 millioner. 
 
Fusjonsprosess og transaksjonsmodell: Den 19. oktober 2018 gav Bergen Group en statusmelding på 
fusjonsprosessen med Endûr Fabricom AS. I samsvar med Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper vil 
det offentliggjort et informasjonsdokument som gir en mere detaljert informasjon om prosessen, involverte 
selskaper, oppdatert regnskap og mellombalanse og en vurdering av markedsutsikter.  I samråd med Oslo 
Børs vil dette informasjonsdokumentet bli offentliggjort når respektive selskapers styre formelt har godkjent og 
besluttet fusjonsplan. Dette forventes å skje medio november. Se også seksjon «Fusjon» under kapitlet 
«Fremtidsutsikter» for nærmere detaljer. 
 
Utover det overnevnte har det ikke vært noen hendelser etter balansedagen som antas å ha noen innvirkning 
på verdsettelsen som fremgår av regnskapstallene i denne rapporten. 
 
 

Framtidsutsikter 
 

Bergen Group har de siste kvartalene lagt ned betydelige ressurser på tilrettelegging for en vekstfase som 

også inkluderer strukturelle tiltak og relevante oppkjøp som kan bidra til å gjøre Bergen Group til et attraktivt 

vestlandsbasert industrikonsern. Målsettingen er å sikre vekst gjennom å tilføre konsernet komplementære 

aktiviteter som gir en mer robust operasjonell plattform og samtidig et potensiale for å hente ut synergieffekter, 

forsterket markedsposisjon og innpass inn mot nye markedsområder.  
 
Sammenslåing med Endùr Fabricom: Den 27. august 2018 ble markedet informert gjennom børsmelding 
om at Bergen Group ASA hadde inngått en avtale med oljeserviceselskapet Endúr Fabricom om en 
sammenslåing mellom de to selskapene. Ved å slå sammen aktiviteten i disse to selskapene vil en få et sterkt 
vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på rundt en milliard kroner. Det 
nye selskapet vil ha hovedfokus på de trer forretningsområdene Maritim service, Energi (olje og gass) og 
Akvakultur. 
 
Både Bergen Group og Endúr Fabricom har vært igjennom omfattende restruktureringsprosesser for å tilpasse 
seg til et marked i endring. Begge de to selskapene har klart å håndtere krevende omstillinger og samtidig 
styrke selskapenes kjernekompetanse, og er nå inne i en vekstmodus.  Sammenslåingen mellom disse to 
selskapene antas å forsterke både farten og lønnsomheten i den videre vekstprosessen, og vil kunne åpne 
opp for synergier som øker selskapenes attraktivitet og konkurransekraft i de markedene der de allerede har 
etablere posisjoner. Videre antas sammenslåingen å gi synergier både innenfor dagens operasjonelle aktivitet 
og i forhold til reduksjoner på kostnadssiden.  

http://www.bergengroup.no/
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Transaksjonen var opprinnelig planlagt gjennomført mellom Endúr Holding AS og Bergen Group Management 
AS som er 100 % eid av Bergen Group ASA. Partene har imidlertid avtalt en noe justert transaksjonsmodell 
der en fisjonerer Endur Holding AS med Bergen Group ASA som overtakende selskapet i to trinn. Første trinn, 
der Bergen Group Management AS anskaffer 3,9% av aksjekapitalen til Endúr Fabricom AS fra Endùr Holding 
AS, ble gjennomført 31 oktober 2018, I trinn 2 vil Endùr Holding AS sitt gjenstående eierskap i Endúr 
Fabricom AS bli fisjonert fra Endùr Holding AS direkte til Bergen Group ASA. Dette forutsetter nødvendige 
formelle vedtak i respektive styrer, samt i ekstraordinær generalforsamling planlagt gjennomført i desember 
2018.    
 
Transaksjonen utløser ingen tilbudsplikt til eksisterende aksjonærer i Bergen Group ASA. Dersom det tas 
høyde for konvertible obligasjoner og aksjeopsjoner i Bergen Group ASA vil eierne bak Endùr Holding AS få 
51 % eierskap i Bergen Group ASA etter ferdigstillelse av transaksjonen. 
 
Transaksjonen vil bli nærmere orientert om i et eget Informasjonsdokument i hht. Løpende forpliktelser for 
børsnoterte selskaper. Dette dokumentet forventes distribuert medio November 2018, ref. børsmelding sendt 
19. oktober 2018.   
 
 
Segment Akvakultur: Bergen Group Sjøsterk, som baserer seg på oppkjøpet av den integrerte 
fôrflåteproduksjonen og tørrdokk-kapasiteten fra Backe Bergen i juli i år, har på kort tid fått en sterk posisjon 
som leverandør av fôrflåter til oppdrettsnæringen i Norge. Siden overtagelsen har Bergen Group Sjøsterk blitt 
tildelt kontrakt på til sammen 5 flåter i betong med en samlet verdi på nærmere NOK 100 millioner for levering 
gjennom de tre første kvartalene i 2019.  
 
Bergen Group har en målsetting om å vokse som en nasjonal utstyrs- og serviceleverandør inn mot 
oppdrettsnæringen. Markedet for betongflåter til oppdrettsnæringen vurderes som sterkt, og selskapet 
konstaterer at en på dette området er konkurransedyktig for leveringer til kunder langs hele norskekysten.  
Bergen Group har en omfattende erfaring fra komplekse maritime produksjoner, både fra offshore-
installasjoner og på skipssiden. Denne kompetansen vil bli benyttet til å videreutvikle de neste generasjonene 
fôrflåter og serviceflåter for å imøtekomme kravene til blant annet høy fleksibilitet, solid miljø- og 
biomassehåndtering og en stor driftssikkerhet.   
 
 
Segment Services: Markedsutsiktene knyttet til skipsvedlikehold og maritime tjenester i det sivile markedet 
vurderes fortsatt som gode, med et potensiale for ytterligere langsiktig vekst. Kapasitetsutnyttelsen innenfor 
dette segmentet, som i stor grad preges av spotoppdrag og relativt kort ordrehorisont, har vært noe lavere enn 
forventet de to siste kvartalene. Lønnsomheten innenfor dette markedsområdet i segment Services er dog 
oppretthold og vurderes som tilfredsstillende. Selskapet arbeider målrettet med å styrke porteføljen med 
rammeavtaler og å øke attraktiviteten i spot-markedet, og forventer at dette vil gi effekt de kommende 
kvartalene.  
 
En lav aktivitet inn mot Forsvaret preger resultatene. Ordrereserven innenfor dette aktivitetsområdet er på nivå 
med forrige kvartal.  Avklaringer på ulike langsiktige rammeavtaler med Forsvaret som vil kunne være 
relevante for Bergen Group, vil tidligst skje i 1. kvartal 2019. Selskapet vurderer det inntil videre som strategisk 
viktig å opprettholde en tilfredsstillende kapasitet og kompetanse inn mot dette området med tanke på 
forventet fremtidig vekst.  
 
Markedssituasjonen innenfor området Energi & Industri (prefabrikasjon) er utfordrende, og det er grunn til å 
anta dette aktivitetsområdet fremdeles ikke vil vise lønnsomhet i de kommende kvartalene. I inneværende 
kvartal vil det bli iverksatt tilpasninger med henblikk på å sikre lønnsomhet og som er i tråd med strategi for 
det sammenslåtte selskapet. 
 
Ordrereserver: Ved utgangen av 3. kvartal 2018 hadde Bergen Group en samlet ordrereserve på NOK 189 
millioner, hvilket representerer en netto økning på NOK 37 millioner sammenlignet med utgangen av 2. kvartal 
2018.  
 
Veksten i konsernets ordrebok i 3. kvartal har i hovedsak skjedd innenfor det nye segmentet Akvakultur der 
den operative virksomheten per dato utøves av Bergen Group Sjøsterk. Dette selskapet har siden 
overtagelsen i juli 2018 sluttet ordrer for nærmere NOK 100 millioner i perioden frem til 1. november 2018. Av 
dette inngår NOK 69 millioner i konsernets ordrereserve per 30. september 20818.  
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Ordrereserven knyttet til maritime services i det sivile markedet vurderes som tilfredsstillende, gitt at dette i 
stor grad preges av mye spot-oppdrag fordelt på en variert og økende kundemasse. 
  
Børsmeldte ordrer etter kvartalets slutt er nærmere forklart i avsnittet «Hendelser etter balansedato».  
 
Ordrereserven per 30. september 2018 inkluderer ikke verdien av opsjoner tilknyttet eksisterende kontrakter.   
 
 

 
Bergen, 1. november 2018 
 
Styret og konsernsjef i Bergen Group ASA  
 
 
Hans Petter Eikeland, styreleder  Espen Berge     

Tove Ormevik    Bente Stangeland 

Kristoffer Hope, ansatt-representant                  

Jorunn Ingebrigtsen, ansatt-representant 

 

Torgeir Nærø, CEO 
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Bergen Group ASA        Kvartalsrapport 3. 2018 Beløp i TNOK

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

(urevidert) NOTE 2018 2017 2018 2017 2017

Driftsinntekter 4 50 200 60 097 152 111 208 856 272 102

Varekostnader (16 701) (21 857) (50 763) (82 898)            (111 623)

Lønnskostnader (31 687) (28 812) (95 934) (89 110)            (123 810)

Opsjonskostnad                          (303)                    (233) (1 543) (3 253) (3 486)

Andre driftskostnader (9 980) (7 337) (26 420) (28 221) (37 262)

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 4 (8 470) 1 858 (22 550) 5 374 (4 079)

Avskrivninger, nedskrivninger (1 188)                    (326) (2 916) (3 112) (4 136)

Driftsresultat (EBIT) 4 (9 659) 1 532 (25 466) 2 262 (8 215)

Netto finansposter 5 (4 074)                    (723) (4 855) (2 257) (2 679)

Resultat før skatt (13 733) 808 (30 321) 4 (10 894)

Skattekostnad 801 - 801 -                    (792)

Resultat (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)

Resultat henføres til:

Eierne av morselskapet (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)

Minoritetsinteresser

Resultat (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)

Resultat pr. aksje

Resultat pr. aksje (NOK)                         (0,14) 0,01                         (0,31) 0,00                   (0,13)

Utvannet resultat pr. aksje (NOK)                         (0,14) 0,01                         (0,31) 0,00                   (0,13)

Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer (millioner) 93,99 93,96 93,97 93,96 88,49

Utvannet, vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer (millioner) 93,99 93,96 93,97 93,96 88,49

TOTALRESULTAT 3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

(urevidert) NOTE 2018 2017 2018 2017 2017

Periodens resultat (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)

Elementer som kan b li reklassifisert over resultat i senere perioder

Elementer som ikke kan b li reklassifisert over resultat i senere perioder

Totalresultat (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)

Totalresultat henføres til:

Morselskapets eiere (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)

Minoritetsinteresser - - - - -

Totalresultat (12 932) 808 (29 520) 4 (11 686)
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Bergen Group ASA        Kvartalsrapport 3. 2018 Beløp i TNOK

KONSOLIDERT BALANSE

(urevidert) NOTE 30.09.2018 31.12.2017

EIENDELER

Utsatt skattefordel 13 19 729 19 729

Immaterielle eiendeler og goodwill 11, 12 125 147 107 382

Eiendom, anlegg og utstyr 25 147 4 802

Anleggsmidler 170 022 131 913

Varelager 4 966 4 592

Prosjekter under utførelse 34 813 40 590

Kundefordringer 8 19 002 30 995

Andre fordringer 8 6 006 7 440

Kontanter og kontantekvivalenter 6 22 163 53 742

Omløpsmidler 86 949 137 359

Sum eiendeler 256 972 269 272

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

Egenkapital

Aksjekapital 10 93 991 93 958

Overkurs 17 382 17 382

Opptjent egenkapital 56 146 84 123

Sum egenkapital 167 519 195 463

Forpliktelser

Rentebærende lån 7, 9 31 128 16 285

Pensjonsforpliktelse - 40

Andre langsiktige forpliktelser 3 490 3 490

Langsiktige forpliktelser 34 618 19 815

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 8 29 725 30 286

Andre kortsiktige forpliktelser 8 25 110 23 709

Kortsiktige forpliktelser 54 835 53 995

Sum forpliktelser 89 453 73 810

Sum egenkapital og forpliktelser 256 972 269 272
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Bergen Group ASA        Kvartalsrapport 3. 2018 Beløp i TNOK

KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING 3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

(urevidert) NOTE 2018 2017 2018 2017 2017

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Resultat (12 932) 809 (29 520) 5 (11 685)

Justeringer for:

Skattekostnad 801 - 801 - 792

Avskrivninger og nedskrivninger 1 188 326 2 916 3 112 4 136

Gevinst salg anleggsmidler -                          (467) -                          (467)                          (465)

Opsjonskostnad 303 233 1 543 3 253 3 486

Rentekostnad 272 181 793 1 004 1 264

Endringer i:

Kundefordringer 11 521 49 715 11 954 9 484 6 864

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 4 589 (32 666) (1 671) (4 903) (18 528)

Varelager / Prosjekter under utførelse (5 716) 42 307 5 404 (13 321) 2 262

Andre tidsavgrensningsposter (2 135) (12 222) 985 6 915 23 477

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (2 109) 48 216 (6 795) 5 082 11 603

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler - 1 991 - 1 991 1 097

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler                          (258) 323 (1 163) (1 361) (2 608)

Kjøp av datterselskap (37 862) - (37 862) - (68)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (38 120) 2 314 (39 025) 630 (1 579)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 

Innbetaling ved opptak av ny egenkapital (kapitalforhøyelse) 33 - 33 28 675 28 648

Innbetaling ved opptak av ny gjeld 15 000 - 15 000 - -

Utbetaling av renter                          (272)                          (181)                          (793) (1 004) (1 264)

Utbetaling ved nedbetaling av gjeld - (16) - (19 696) (20 005)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 14 761                          (197) 14 240 7 975 7 379

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (25 468) 50 333 (31 580) 13 687 17 403

Kontanter og kontantekvivalenter i starten av perioden 47 631                          (305) 53 743 36 341 36 341

Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden 6 22 163 50 028 22 163 50 028 53 744

Herav bundne midler i slutten av perioden 14 185 16 876 14 185 16 876 18 273

KONSOLIDERT ENDRINGER I EGENKAPITALEN

(urevidert)

Aksjekapital  Overkurs 

 Annen

egenkapital 

 Sum

egenkapital 

Egenkapital 01.01.2017 79 014 3 679 92 783 175 476

Årets resultat - - (11 685) (11 685)

Kapitalforhøyelse 14 944 13 704 - 28 648

Egenkapitaleffekt av opsjoner - - 3 486 3 486

Andre endringer - -                    (461)                    (461)

Egenkapital 31.12.2017 93 958 17 382 84 123 195 464

Aksjekapital  Overkurs 

 Annen

egenkapital 

 Sum

egenkapital 

Egenkapital 01.01.2018 93 958 17 382 84 123 195 464

Årets resultat - - (29 520) (29 520)

Kapitalforhøyelse 33 - - 33

Egenkapitaleffekt av opsjoner - - 1 543 1 543

Egenkapital 30.09.2018 93 991 17 382 56 146 167 519
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Bergen Group ASA        Kvartalsrapport 3. 2018 Beløp i TNOK

NOTER

(urevidert)

Note 1 - Informasjon om konsernet

Note 2 - Delårsregnskapet / Regnskapsprinsipper / Sammenligningstall

Note 3 - Regnskapsmessige estimater og vurderinger

Note 4 - Segmentinformasjon

3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

2018 2017 2018 2017 2017

Brutto driftsinntekter* 45 857 61 645 147 767 208 345 271 591

EBITDA (5 118) 5 976 (12 044) 17 014 12 835

Avskrivninger, nedskrivninger                          (872) (1 565) (2 593) (2 193) (4 078)

EBIT (6 989) 4 354 (15 637) 14 821 8 756

Ordrereserve 120 500 137 100 120 500 137 100 152 200

*Tall for brutto driftsinntekter er før konserninterne elimineringer 

3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

2018 2017 2018 2017 2017

Brutto driftsinntekter* 4 343 - 4 343 - -

EBITDA 762 - 762 - -

Avskrivninger, nedskrivninger                          (317) -                          (317) - -

EBIT 445 - 445 - -

Ordrereserve 69 000 - 69 000 - -

*Tall for brutto driftsinntekter er før konserninterne elimineringer 

3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

2018 2017 2018 2017 2017

Brutto driftsinntekter* 1 005 1 538 3 009 3 597 4 602

EBITDA (4 115) (4 119) (11 268) (11 641) (16 913)

Avskrivninger, nedskrivninger - 1 239 (7)                    (919) (57)

EBIT (4 115) (2 823) (11 274) (12 559) (16 971)

*Tall for brutto driftsinntekter er før konserninterne elimineringer 

Note 5 - Netto finansposter

3.kvartal 3.kvartal YTD YTD FY

2018 2017 2018 2017 2017

Renteinntekt 13 19 41 280 351

Annen finansinntekt 274 5 300 5 71

Rentekostnad                          (416)                    (234)                          (956) (1 126) (1 432)

Tapsavsetning knyttet til betinget vederlag relatert til historiske salgstransaksjoner (3 750) - (3 750) - -

Annen finanskostnad                          (195)                    (513)                          (489) (1 416) (1 669)

Sum (4 074)                    (723) (4 855) (2 257) (2 679)

SEGMENT AKVAKULTUR

Bergen Group ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge. Selskapet ble stiftet 22. mai 2007, og har sin forretningsadresse på Laksevåg i Bergen. 

Konsernregnskapet omfatter morselskapet og dets datterselskaper (samlet "konsernet" og individuelt "konsernselskap"). Bergen Group ASA er notert på Oslo Børs med 

ticker BERGEN. 

Denne delårsrapport er avlagt i henhold til IAS 34 "Interim Financial Reporting", og følger de samme regnskapsprinsipper som i konsernregnskapet for 2017. Et 

delårsregnskap inneholder ikke all den informasjon som er påkrevd i et fullstendig årsregnskap, og det bør derfor leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2017. 

Konsernregnskapet er tilgjengelig på konsernets internettsider: www.bergengroup.no

To nye regnskapsstandarder er implementert med virkning fra 1. januar 2018:

• Konsernet har implementert IFRS 15. Denne standarden har ingen vesentlige effekter på konsernets finansiell rapportering. For mer informasjon se beskrivelse i 

årsrapporten 2017. Det er ikke gjort noen endringer i sammenligningstall eller inngående balanse i egenkapitalen per 1. januar 2018.

• Konsernet har implementert IFRS 9. Denne standarden har ingen vesentlige effekter på konsernets finansielle rapportering. For mer informasjon se beskrivelse i 

årsrapporten 2017. Det er ikke gjort noen endringer i sammenligningstall eller inngående balanse i egenkapitalen per 1. januar 2018.

Utarbeidelse av både delårsregnskap og årsregnskap i samsvar med IFRS inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke 

regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Under utarbeidelsen av regnskapet har ledelsen benyttet 

estimater basert på beste skjønn, og forutsetninger som er vurdert å være realistiske basert på historisk erfaring. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. 

De vesentlige vurderinger gjort av ledelsen i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til estimeringsusikkerhet var de samme som de som 

ble beskrevet i siste årsregnskap.

SEGMENT SERVICES

SEGMENT ANNET

NETTO FINANSPOSTER
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Bergen Group ASA        Kvartalsrapport 3. 2018 Beløp i TNOK

NOTER

(urevidert)

Note 6 - Kontanter og kontantekvivalenter

30.09.2018 31.12.2017

Kontanter og kontantekvivalenter - frie midler 7 979 35 469

Kontanter og kontantekvivalenter - bundne midler 14 185 18 273

Sum 22 163 53 742

Note 7 - Lån

30.09.2018 31.12.2017

Gjeld til kredittinstitusjoner 15 000 -

Konvertibelt lån 16 128 16 117

Finansiell leasingforpliktelse - 168

Sum 31 128 16 285

Pantsettelse

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 - Finansiell risiko

Note 10 - Aksjonærinformasjon

Største aksjonærer 30.09.2018 Antall aksjer % eierskap

BRIAN CHANG HOLDINGS 28 918 110             31 %

AS FLYFISK  22 397 940             24 %

EIKELAND HOLDING AS  5 823 024               6 %

BERGEN KOMMUNALE PEN  1 500 000               2 %

EAGLE AS  1 417 000               2 %

PROFOND AS  1 241 111               1 %

SUNDE FRANK ROBERT 1 037 366               1 %

SPECTATIO FINANS AS  1 016 394               1 %

BERGEN EIENDOM INVEST  1 000 000               1 %

SØR-VARANGER INVEST  916 774                  1 %

NORDNET LIVSFORSIKRING 910 411                  1 %

MØVIK INVEST AS  876 487                  1 %

FJ HOLDING AS 833 000                  1 %

ULVESETER SVEIN ATLE 762 902                  1 %

FRIELE CAPITAL AS  740 740                  1 %

NES KJELL GUNNAR 540 000                  1 %

BERNHD. BREKKE AS  494 505                  1 %

KANABUS AS  432 265                  0 %

ROSENBERG INVESTERING 412 799                  0 %

JACOBSEN HARALD SIGFRED 402 000                  0 %

Sum 20 største              71 672 828 76 %

Øvrige aksjonærer 22 318 190         24 %

Totalt 93 991 018         100 %

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Aksjekapitalen i Bergen Group ASA er  på NOK 93 991 018, fordelt på 93 991 018 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. 

Konsernet hadde pr 30. september 2018 følgende finansielle eiendeler; Kontanter og kontantekvivalenter (inklusive bundne midler) MNOK 22, kundefordringer MNOK 19, og 

andre kortsiktige fordringer på MNOK 6. Finansielle forpliktelser består av; Langsiktig rentebærende gjeld MNOK 31, leverandørgjeld og andre forpliktelser MNOK 30.

Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Det finansielle risikobildet vurderes i dag til først og fremst å være knyttet til kortsiktig likviditet. 

Likviditetsposisjonen til selskapet har gjennom de siste kvartalene blitt svekket som følge av negativ driftsresultat, kombinert med gjennomførte oppkjøp. Styret og 

administrasjonen har iverksatt tiltak for å sikre konsernet en tilfredsstillende kortsiktig likviditet, og i inneværende kvartal forventes det iverksatt tilpasninger innenfor 

markedsområdet Energi & Industri med henblikk på å sikre lønnsomhet og i tråd med strategi for den sammenslåtte selskapet.

LÅN

Det konvertible lånet er sikret ved (i) pant i alle aksjene i Bergen Group Services AS, (ii) sikkerhet i  kundefordringer i Bergen Group ASA, (iii) sikkerhet i bankkonti; i Bergen 

Group ASA og (iv) sikkerhet i Bergen Group Services AS sine bankkonti, kundefordringer og driftsmidler.

Gjeld til kredittinstitusjoner er sikret ved (i) pant i alle aksjene i Bergen Group Sjøsterk AS, (ii) pant i eiendom tilhørende Bergen Group Sjøsterk Eiendom AS og (iii) sikkerhet 

i Bergen Group Services AS sine varelager, kundefordringer og driftsmidler.
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Bergen Group ASA        Kvartalsrapport 3. 2018 Beløp i TNOK

NOTER

(urevidert)

Note 11 - Oppkjøp av datterselskap

Vederlag

Kontantbasert vederlag 43 478

Sum Vederlag 43 478

Oppkjøpsrelaterte kostnader

Konsernet pådro seg oppkjøpsrelaterte kostnader på MNOK 0,3 hovedsakelig knyttet til juridiske tjenester

Identifiserbare eiendeler anskaffet og forpliktelser overtatt

I tabellen nedenfor oppsummeres de innregnede beløpene av anskaffede og overtatte eiendeler og forpliktelser på oppkjøpstidspunktet

Eiendom, anlegg og utstyr 20 910

Kundefordringer og andre fordringer 39

Bankinnskudd 5 997

Utsatt skatt                    (801)

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser (1 110)

Andre kortsiktige forpliktelser                    (508)

Sum identifiserte netto eiendeler 24 526

Goodwill

Totalt vederlag 43 478

Virkelig verdi av identifiserte netto eiendeler (24 526)

Goodwill 18 952

Note 12 - Immaterielle eiendeler og goodwill

Avstemming av bokført beløp Goodwill

Anskaffelseskostnad

Balanse 1 januar 2018 152 213

Tilganger gjennom oppkjøp av selskap 18 952

Balanse 30 september 2018 171 165

Nedskrivninger

Balanse 1 januar 2018 50 000

Nedskrivninger -

Balanse 30 september 2018 50 000

Bokført beløp

Balanse 1 januar 2018 102 213

Balanse 30 september 2018 121 165

Note 13 - Skatt

Bergen Group ASA tester verdien av goodwill og andre immaterielle eiendeler årlig eller ved slutten av hver rapporteringsperiode, dersom det er indikasjoner på verdifall på 

eiendelene. 

Services

Per 30.09.2018 gjennomførte konsernet en test av verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler i samsvar med kravene i IAS 36. Bruksverdi har blitt benyttet for å beregne 

gjenvinnbart beløp. Beregningen er basert på estimerte fremtidige kontantstrømmer for den kontantstrømgenererende enheten Bergen Group Services AS. Denne 

beregningen baserer seg på budsjetter og langsiktige resultatmål for perioden 2018 til og med 2021. Budsjetterte resultater er basert på forventinger til fremtidige resultater 

ved å hensynta erfaring fra historiske resultater. For etterfølgende periode har det blitt brukt en vekstrate på 2 %, som er på nivå med antatt inflasjon. Det er benyttet en 

WACC på 11 % etter skatt og en EBITDA-margin på 6-10%. Estimert gjenvinnbart beløp av kontantstrømgenererende enhet overstiger bokført verdi.

Akvakultur

Kontantstrømgenerenede enhet er ikke testet for verdifall da det ikke er identifisert noen indikasjoner på verdifall.

Utsatt skatt reflekterer virkningen av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier av eiendeler og forpliktelser.

Den balanseførte verdien av den utsatte skattefordelen er MNOK 19,7. Konsernet har vurdert at det ikke er overbevisende bevis nok for at all skattemessige underskudd kan 

bli benyttet. Verdien av det fremførbare underskuddet og øvrige skatteposisjoner som ikke er balanseført som utsatt skattefordel er estimert til MNOK 64 pr 31.12.2017.

I juli 2018 kjøpte Bergen Group Management AS 100% av aksjene i Sjøsterk AS og Sjøsterk II AS, senere omdøpt til Bergen Group Sjøsterk AS og Bergen Group Sjøsterk 

Eiendom AS. For de tre månedene i forkant av 30 september 2018, har selskapene bidratt med inntekter på MNOK 4,3 og et resultat før skatt på MNOK 0,5 i konsernets 

resultater.
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ALTERNATIVE RESULTATMÅL

De alternative resultatmålene defineres som følger: 

Bergen Group presenterer alternative resultatmål som et supplement til måltall som reguleres av IFRS. De alternative resultatmålene er presentert for å gi en bedre innsikt 

og forståelse av driften, finansiell stilling og grunnlaget for utviklingen fremover.

EBITDA - Resultat før i) skatt, ii) netto finansposter, iii) av- og nedskrivninger. Tilsvarer regnskapslinjen "Driftsresultat før av- og nedskrivninger" i konsolidert resultatregnskap

EBIT - Resultat før i) skatt, ii) netto finansposter. Tilsvarer regnskapslinjen "Driftsresultat" i konsolidert resultatregnskap

Netto rentebærende gjeld - Summen av rentebærende lån og kreditter minus i) rentebærende fordringer og ii) likvide midler. 

Egenkapitalandel - Egenkapital delt på sum egenkapital og gjeld.


