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Historiske nøkkeltall 
 
Historiske nøkkeltall er presentert for hvert av de siste fire årene (2015–2018) slik de ble presentert i den aktuelle årsrapporten. Senere regnskapsmessige omarbeidinger (som f.eks. grunnet endringer i 
regnskapsprinsipper, føringer som «Ikke videreført virksomhet» og lignende) er således ikke reflektert i det presenterte tallsettet. Bakgrunnen er at Orkla ønsker å vise konsernet slik det ble rapportert de 
aktuelle årene, for på denne måten å illustrere det reelle aktivitetsnivået det gjeldende året.

Definisjon 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat

Driftsinntekter (mill. NOK) 43 615 40 837 39 561 37 758 33 198

EBIT (adj.)* (mill. NOK) 5 088 4 777 4 635 4 298 3 609

Andre inntekter og kostnader (mill. NOK) (561) (482) (201) (382) (502)

Driftsresultat (mill. NOK) 4 527 4 295 4 434 3 916 3 107

EBIT (adj.)-margin* 1 (%) 11,7 11,7 11,7 11,4 10,9

Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (mill. NOK) 659 264 313 1 378 1 111

Resultat før skattekostnad (mill. NOK) 4 931 4 358 4 571 5 182 4 090

Gevinst/tap/resultat ikke videreført virksomhet (mill. NOK) - - 5 066 - (17)

Årsresultat (mill. NOK) 3 898 3 354 8 657 4 375 3 351

Kontantstrøm

Netto kontantstrøm (mill. NOK) (2 064) (3 044) 8 471 (956) (1 561)

Kapitalforhold pr. 31.12. 

Bokført totalkapital (mill. NOK) 57 413 52 509 53 408 55 604 54 238

Børsverdi 2 (mill. NOK) 88 987 68 007 88 683 79 586 71 361

Egenkapitalandel 3 (%) 60,8 64,9 65,2 60,9 62,2

Netto rentebærende gjeld 4 (mill. NOK) 6 551 3 037 14 8 056 7 805

Net gearing 5 0,19 0,09 0,00 0,24 0,23

Rentedekningsgrad 6 38,1 33,5 23,1 23,1 17,3

Gjennomsnittlig lånerente for året (%) 2,5 3,4 2,2 1,8 2,8

Andel flytende gjeld 7 (%) 49 39 38 67 61

Gjeldens gjenværende løpetid 8 (år) 3,7 4,0 4,3 3,3 3,2

Historiske nøkkeltall forts. 

*EBIT (adj.) = Driftsresultat før andre inntekter og kostnader
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Definisjon 2019 2018 2017 2016 2015

Aksjer 

Gjennomsnittlig eksternt eide aksjer, utvannet (x 1.000) 999 929 1 008 810 1 017 472 1 017 969 1 018 394

Gjennomsnittlig eksternt eide aksjer (x 1.000) 999 929 1 008 810 1 017 472 1 017 526 1 017 546

Aksjerelaterte nøkkeltall

Aksjekurs 31.12. (NOK) 88,96 68,04 87,05 78,20 70,10

Resultat pr. aksje, utvannet 9 (NOK) 3,84 3,24 8,43 4,22 3,24

Ordinært utbytte pr. aksje (foreslått for 2019) (NOK) 2,60 2,60 2,60 2,60 2,50

Utdelingsforhold 10 (%) 67,7 80,2 30,8 61,6 77,2

Kurs/fortjeneste 11 23,2 21,0 10,3 18,5 21,6

Personale

Antall ansatte 18 348 18 510 18 178 18 154 14 670

Antall årsverk 17 692 17 633 17 569 18 038 14 532

Definisjon: 
1  EBIT (adj.)*/Driftsinntekter 
2  Børsverdi er beregnet som antall eksternt eide aksjer x børskurs ved årsslutt 
3  Egenkapital/Totalkapital 
4  Sum rentebærende gjeld – Rentebærende fordringer og likvide midler (kasse, bank etc.) 
5  Netto rentebærende gjeld / Egenkapital
6  (Resultat før skattekostnad + Netto rentekostnad) / (Netto rentekostnad) 
7  Gjeld med gjenværende rentebinding mindre enn ett år 
8  Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på rentebærende gjeld og ubenyttede kommitterte trekkrettigheter 
9 Årets resultat etter minoritet / Gjennomsnittlig eksternt eide aksjer, utvannet 
10  Ordinært utbytte pr. aksje / Resultat pr. aksje, utvannet 
11  Aksjekurs / Resultat pr. aksje, utvannet
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Alternative resultatmål (APM)

Organisk vekst
Organisk vekst viser omsetningsutvikling «like for like» for konsernet virksomhetsportefølje og 
defineres som konsernets rapporterte endring i driftsinntekter tillagt justering av effekter fra kjøp 
og salg av selskaper samt valuta. I beregningen av organisk vekst vil kjøpte selskaper ekskluderes 
12 måneder etter transaksjonsdato. Solgte selskaper blir proforma ekskludert 12 måneder før 
transaksjonsdato. Valutaeffekter nøytraliseres ved at årets omsetning omregnes til fjorårets  
valutakurser. 

Organisk vekst er inkludert i segmentinformasjonen og brukes for å identifisere og analysere 
omsetningsutviklingen i eksisterende virksomhetsportefølje. Organisk vekst gir et viktig bilde på 
konsernets evne til å foreta innovasjon, produktutvikling, riktig prising og merkevarebygging. 

Avstemning av organisk vekst er vist i egen tabell på neste side.

EBIT (adj.)
EBIT (adj.) viser konsernets løpende driftsresultat før poster som krever særskilt forklaring og  
defineres som rapportert «Driftsresultat før andre inntekter og kostnader». Poster som inngår i 
«Andre inntekter» og «Andre kostnader» (AIK) er omtalt i note 14. Dette gjelder M&A- kostnader, 
restrukturerings-/integrasjonskostnader, eventuelle større gevinster og nedskrivninger på både 
materielle og immaterielle eiendeler, samt andre poster som kun i begrenset grad er utsagns-
kraftige til å kunne måle konsernets løpende lønnsomhet. EBIT (adj.)-margin og vekst er 
 avledede tall beregnet i forhold til driftsinntektene.

EBIT (adj.) er konsernets viktigste styringstall internt og eksternt. Tallet brukes for å identifisere og 
analysere konsernets lønnsomhet fra normalisert drift og operasjonelle aktiviteter. Justering for 
poster i AIK som i begrenset grad er utsagnskraftige til å kunne måle konsernets løpende drifts-
resultat øker sammenlignbarheten av lønnsomhet over tid, og EBIT (adj.) benyttes som grunnlag 
og indikator på konsernets fremtidige lønnsomhet. 

EBIT (adj.) presenteres på egen linje i konsernets resultatregnskap og i segmentrapporteringen, 
note 7.

Underliggende EBIT (adj.)-endring
Underliggende EBIT (adj.)-endring viser EBIT (adj.)-utvikling «like for like» for konsernets 
 virksomhetsportefølje og defineres som konsernets rapporterte endring i EBIT (adj.) tillagt 
 justering av effekter fra kjøp og salg av selskaper samt valuta. I beregningen av underliggende 
EBIT (adj.)-endring vil kjøpte selskaper proforma inkluderes 12 måneder før transaksjonsdato.  
Solgte selskaper blir proforma ekskludert 12 måneder før transaksjonsdato. Valutaeffekter 
 nøytraliseres ved at årets omsetning regnes til fjorårets valutakurser. Underliggende EBIT 
(adj.)-margin og endring er avledede tall beregnet i forhold til driftsinntektene. 

Underliggende EBIT (adj.)-vekst brukes for interne styringsformål herunder å identifisere og  
analysere underliggende lønnsomhetsutvikling i eksisterende virksomhetsportefølje, og gir et 
bilde på konsernets evne til å utvikle vekst og bedre lønnsomhet i eksisterende virksomhet.  
Måltallet er viktig fordi det viser endring i lønnsomhet på sammenlignbar struktur over tid.  
Underliggende EBIT (adj.)-vekst inngår som en høyt vektet komponent i kompensasjon til ledere.

Avstemning av underliggende EBIT (adj.)-endring for merkevarevirksomheten inkludert  
hovedkontoret er vist på neste side. 

Resultat pr. aksje (adj.)
Resultat pr. aksje (adj.) viser resultat pr. aksje korrigert for «Andre inntekter» og «Andre 
 kostnader» (AIK) etter estimert skatt. Poster som inngår i AIK er omtalt i note 14. Effektiv skatt 
knyttet til AIK i 2019 blir lavere enn konsernets skatteprosent på grunn av nedskrivning av 
 goodwill uten skattemessig effekt samt høye ikke fradragsberettigede transak sjonskostnader. 

Dersom det oppstår andre poster av spesiell karakter under selskapets driftsresultat, vil disse 
også bli korrigert for. Det er i 4. kvartal korrigert for en gevinst knyttet til salg av det felles-
kontrollerte selskapet Oslo Business Park samt en reversering av netto utsatt skatteforpliktelse 
knyttet til planlagte utbytter fra Baltikum.

Beregning av resultat pr. aksje (adj.) er vist i note 17.

APM forts. 
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Netto fornyelses- og ekspansjonsinvesteringer 
Konsernet skiller i investeringsbeslutninger mellom fornyelses- og ekspansjonsinvesteringer. 
Ekspansjonsinvesteringer er den delen av totalt rapporterte investeringer som er vurdert å  
representere investeringer enten i nye geografiske markeder, nye kategorier eller som  
representerer betydelige kapasitetsøkninger. 

Netto fornyelsesinvesteringer er redusert med verdien av solgte driftsmidler til salgsverdi.

Hensikten med dette skillet er gjort for å vise hvor stor del av investeringene (fornyelse) som i 
hovedsak gjelder opprettholdelse av eksisterende drift og hvor stor del av investeringene  
(ekspansjon) som representerer investeringer hvor det må forventes økt resultatbidrag fremover, 
utover forventninger av normal drift.

Netto fornyelses- og ekspansjonsinvesteringer er presentert i kontantstrømmen, se  
årsberetningen og note 38. 

Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld utgjør sammen med egenkapitalen konsernets kapital. Netto rente-
bærende gjeld er summen av konsernets rentebærende gjeld og rentebærende fordringer. 
Rentebærende gjeld inkluderer obligasjonslån, banklån, andre lån, finansiell leasing, samt 
 rentebærende derivater. Rentebærende fordringer inkluderer likvide midler, rentebærende 
 derivater og andre rentebærende fordringer. 

Netto rentebærende gjeld er konsernets viktigste styringsparameter for finansiering og  
kapitalallokering, og benyttes aktivt i konsernets finansielle risikostyringsstrategi. Kontantstrøm 
Orkla-format gjøres av den grunn opp på konsernnivå i endring netto rentebærende gjeld,  
se årsberetningen og note 38.

Netto rentebærende gjeld er avstemt i note 28 og note 29.

Struktur (kjøpte og solgte selskaper)
Strukturell vekst inneholder justeringer for oppkjøp av virksomhetene Struer, HSNG, Werners, 
County’s, Igos, Lecora, Easyfood, Kanakis Group, Risberg, Zeelandia, Confection by Design, 
Vamo og Anza Verimex samt justering for salg av Glyngøre og Mrs. Cheng’s.

Organisk vekst utvikling pr. virksomhetsområde
1.1.–31.12.2019

Salgsinntekter %-vis endring Organisk vekst FX Struktur Sum

Orkla Foods 1,8 1,2 1,9 4,9

Orkla Confectionery & Snacks 4,6 1,3 - 5,9

Orkla Care 0,0 0,8 1,1 1,9

Orkla Food Ingredients 0,6 1,5 5,5 7,6

Orkla Consumer & Financial Investments -3,4 1,0 43,9 41,5

Merkevarevirksomheten 1,3 1,2 4,9 7,4

1.1.–31.12.2018
Salgsinntekter %-vis endring Organisk vekst FX Struktur Sum

Orkla Foods 1,5 -0,3 -1,9 -0,8

Orkla Confectionery & Snacks -3,4 0,4 - -3,0

Orkla Care -2,4 0,2 16,9 14,8

Orkla Food Ingredients 1,2 1,1 7,6 9,9

Orkla Consumer & Financial Investments -1,1 0,2 -2,3 -3,1

Merkevarevirksomheten -0,2 0,2 3,0 3,0

Underliggende EBIT (adj.)-endring med sammenligningstall for merkevarevirksomheten inkl. HK

EBIT (adj.) %-vis endring Underliggende vekst FX Struktur Sum

1.1–31.12.2019  4,1  1,4  3,4  9,0 

1.1–31.12.2018 0,9 -0,2 1,2 1,8

       Underliggende
EBIT margin utvikling  
%-poeng endring

Variable 
kostnader

 
Annet

FX/ 
Struktur

 
Sum

EBIT (adj.)- 
margin (%)

1.1–31.12.2019 0,5 -0,3 0,1 0,3 11,2

1.1–31.12.2018 0,0 0,1 -0,2 -0,1 11,1

Differanser kan forekomme grunnet avrunding.
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