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Stærkt resultat fra Ocean Prawns trods udfordringer fra pandemi  

Den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns leverer et koncernresultat på 55 mio. kr. efter skat, hvilket er 

29 mio. kr. mindre end i 2019. Ikke overraskende har den globale pandemi COVID-19 også udfordret Ocean 

Prawns. Dels har efterspørgslen på rejer ikke været lige så stor som tidligere år, da restauranter i hele 

verden har været lukket ned i perioder, og det gør at rejepriserne er faldet. Desuden er 

logistikomkostningerne steget, idet der har været travlhed i havnene, stor efterspørgsel efter containere og 

der har været krav om ekstra test af produkter. Særligt i Kina, som er Ocean Prawns største marked, er der i 

øjeblikket skærpede importrestriktioner på specielt fisk- og skaldyr.   

”Årets resultat stemmer fint overens med vores forventninger til 2020”, fortæller fiskeskipper og medejer 

Kristian Barslund Jensen. ”Ligesom de fleste andre brancher har 2020 for os været et uforudsigeligt år med 

en masse udfordringer, men jeg er stolt af vores dygtige og loyale medarbejdere i hele koncernen, som har 

gjort, at vi er kommet godt gennem pandemien. Vores flåde har fisket hele året, og vi har derfor kunnet 

fastholde vores dygtige folk ombord og på land”.  

Forventningerne til 2021 er fortsat meget usikre grundet usikkerhed om kvoter og COVID-19 påvirkning af 

rejemarkedet. Koncernens ledelse forventer dog fortsat et positivt resultat.  

 

Lokalt engagement gør Ocean Prawns til en af Bornholms største virksomheder  

Selvom koncernens primære aktivitet er MSC-certificeret fiskeri af rejer og hellefisk, har koncernen en stor 

forkærlighed for Bornholm, hvor koncernen bidrager med mange skattekroner og investeringer til stor gavn 

for øens udvikling. Således er Ocean Prawns blandt øens største virksomheder, og koncernens 

virksomhedsportefølje på Bornholm beskæftiger 250 personer, ligesom øens håndværkere bliver holdt 

beskæftiget i diverse bygge- og renoveringsprojekter senest med købet af Bornholms Konservesfabrik i 

Nexø, som er ved at blive omdannet til op mod 20 erhvervslejemål til lokale virksomheder og iværksættere. 

 



 

Ændringer i bestyrelsen og direktion  

På koncernens generalforsamling i mandags valgte Henrik Espersen at takke af efter 20 år i bestyrelsen. 

”Henrik har i årene bidraget med sin store fiskeriindsigt og gode netværk i branchen, ligesom han har 

besiddet diverse bestyrelsesposter på vegne af koncernen. Jeg sætter stor pris på Henriks ihærdige indsats 

og mange gode indspark”, slutter Kristian Barslund Jensen. I bestyrelsen indtræder 2 nye medlemmer 

Tommy Bøgh Thomsen, direktør for Sparekassen Bornholms Fond samt Maria Haugaard Barslund, 

strategisk rådgiver. Ligeledes udnævnes Daniel Barslund til adm. direktør, mens Kristian Barslund Jensen 

fortsætter som arbejdende bestyrelsesformand.  

  

Om Ocean Prawns 

Koncernens hovedaktivitet er rejefiskeri, hvor der årligt fanges omkring 20.000 ton koldtvandsrejer og 
hellefisk i Nordatlanten, hvilket gør Ocean Prawns til en af verdens største leverandører af MSC-mærkede 
rejer og hellefisk. Fiskeriet foregår gennem tilknyttede virksomheder og partnerskaber i Canada, Island, EU 
og Danmark, hvor Ocean Prawns bidrager med management samt teknisk og administrativ assistance.  
 
Koncernens øvrige væsentlige aktiviteter består af finansielle investeringer samt investeringer i lokale 
bornholmske virksomheder. På Bornholm beskæftiger koncernens virksomhedsportefølje 250 personer og 
globalt er mere end 730 personer beskæftiget.  
 
På Bornholm bidrager koncernen til den positive udvikling, og er involveret i en lang række virksomheder 
bl.a. Fugato, Inhouse Bornholm, SJ Bornholm, Svaneke Bryghus, Bornholms Mosteri, Bornholms Ismejeri, 
Nord + Nord, KH Maskinværksted, Vinøst, Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem samt Ecovision 
Bornholm. Disse investeringer udgør ca. 5 procent af koncernens samlede investerede kapital. Senest har 
Ocean Prawns købt Bornholms Konservesfabrik i Nexø, som er i gang med at blive omdannet til ca. 20 
erhvervslejemål. 
 
Derudover sponserer Ocean Prawns det bornholmske OL-badmintontalent Mathias Christiansen og 

cykelholdet BHS PL Beton Bornholm, som leverer sportspræstationer i særklasse.  

Endelig skal det nævnes, at i Danmark ejes fiskeskibe personligt, og Kristian Barslund Jensens resultat af de 

dansk indregistrerede fiskeskibe indgår derfor ikke i Ocean Prawns koncernregnskab. Det gælder Ocean 

Tiger, Ocean Laura og Ocean Freja. 

 
Yderligere information og eventuelt uddybende kommentarer kan indhentes hos Kristian Barslund Jensen, 

tlf. 21 45 65 19. 

 

  



 

Koncernens hoved- og nøgletal 

 

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 

 2020 2019 2018 2017 2016 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Hovedtal      

Resultat      

Nettoomsætning 659.608 777.061 746.219 688.926 745.849 

Resultat før finansielle poster 3.444 22.773 22.293 749 1.667 

Resultat af finansielle poster 67.579 102.640 69.223 77.474 117.685 

Årets resultat  54.914 84.419 60.887 58.210 91.733 

Minoritetsinteresser -2.250 3.687 2.059 -843 2.496 

Årets resultat ex. minoritetsinteresser  57.164 80.732 58.828 59.053 89.237 

      

Balance      

Balancesum 927.967 870.796 1.870.850 1.121.966 1.207.579 

Investering i materielle anlægsaktiver 24.845 -23.970 17.780 13.052 11.859 

Egenkapital 615.415 577.727 1.030.500 874.961 840.074 

Minoritetsinteresser 1.301 5.449 79.278 6.122 11.635 

Egenkapital ex. minoritetsinteresser 614.114 572.278 951.222 868.839 828.439 

      

Pengestrømme fra:      

- driftsaktivitet -18.310 86.676 47.712 93.486 106.412 

- investeringsaktivitet 29.576 214.115 -29.434 -34.730 -9.249 

- finansieringsaktivitet 4.868 -468.682 -63.894 -13.403 -22.092 

Året forskydning i likvider 16.134 -167.890 -45.616 45.353 75.071 

Antal medarbejdere 189 211 137 122 117 

      

Nøgletal      

Bruttomargin 16,8% 13,5% 13,0% 10,3% 9,1% 

Soliditetsgrad 66,3% 66,3% 55,1% 78,0% 69,6% 

Forrentning af egenkapital 9,2% 10,5% 6,4% 6,8% 10,9% 

 

 


