
Nortura
Årsmelding 2012

Utskrif tsversjon



Tal l  i  mi l l ioner kr 2009 2010 2011 2012

Omsetning 17 364  17 319  18 133  19 177 

Omsetning pr. årsverk 2,85 2,98 3,29 3,51

Drif tsresultat før av-og nedskrivninger (EBITDA)  792 872 846 873

Drif tsresultat (EBIT)  293 408 328 403

Resultat før etterbetaling/skatt  159 325 252 339

Totalkapital  7 491 7 286 7 878 7 925

Egenkapital  2 509 2 914 3 077 3 142

Netto rentebærende g jeld, uten leasingforpliktelser  2 442 1 907 1 659 1 921

Egenkapitalandel %  33,5  40,0  39,1  39,7 

Totalkapital rentabilitet %  5,5  6 ,6  5 ,4  5 ,8 

Egenkapital rentabilitet %  6,5  12,0  8 ,4  10,9 

Netto rentebærende g jeld uten leasingforpliktelser/EBITDA  3,1  2 ,2  2 ,0  2 ,2 

Gjeldsgrad  2,0  1 ,5  1 ,6  1 ,5 

Ytelser utover nettonotering uten innfrakt og nødslakt , inkl. etterbetaling  371 460 495  412 

Tilført kvantum tonn  225 251  223 537  219 593 221 995

Antall aktive eiere med rettigheter  29 445  17 756  17 757  18 208 

Antall utførte årsverk (uten innleide)  6 100  5 810  5 518  5 467 

Tilstedeværelse %  91,6 91,5 91,4 92,3

H-verdi  31 28 27 31

Antall skader med fravær  321  253  242 239
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Januar
• FN erklærer 2012 til å være det internasjo-

nale samvirkeåret
• Nortura Ålesund solgt til Ulsmo Eiendom 

As og Ålesund Kommunale Eiendom KF
• Fra årsskif tet er bostandarden for alle tradi-

sjonelle hønsebur oppgradert til moderne 
miljøbur med vaglepinne, sandbad og 
rugekasse

• Siste dag for eggpakkeriet i Silsand

Februar
• Prior lanserer “Lett å lage” og “Rask 

middag”. Rask og sunn middagsmat
• Lærlinger fra Nortura Rudshøgda og 

Nortura Steinkjer g jorde rent bord under 
årets NM i kjøttskjæring for lærlinger

• Tilsynsrapport fra Mattilsynet om forhold 
for slaktekylling hos produsent og slak-
teri publisert . Alle avvik hos Nortura lukkes 
raskt .

• Gilde lanserer påleggsserien: ”Kruttgo’”, 
”Pepper’n”, ”Nistedigg” og ”Tøff Bacon”

• Legger frem årsresultat før skatt på NOK 
252 millioner

• Nortura Fosen solgt til Moholt Transport og 
Maskin 

Mars
• Esso dobler vaffelsalget
• Gilde lanserer “Turpølser” tilpasset bål og 

termos
• Norturas innspill til avtalepartene i jord-

bruksforhandlingene: Gjør et krafttak for 
produksjon av storfekjøtt i år, og lag en 
langsiktig handlingsplan for økt kjøttpro-
duksjon fra grovfôrbasert husdyrhold

April
• Nortura Oppdal solgt til Gaula Holding AS
• Pølsesalget steg med 7,7 prosent i forhold 

til påsken i fjor
• Norilia eksporterer 100 tonn norske 

vommuskler fra storfe til Japan, som skal 
brukes til delikatessen “Korean barbeque”

• Årsmøte: Sveinung Svebestad og styret 
g jenvalgt

• Årsmøtet vedtok å redusere antall regioner 
i Nortura fra 11 til 6

• Årsmøtet vedtok å overføre NOK 80 
millioner av årsresultatet til medlem-
menes individuelle medlemskapital-
konti. Medlemmene har nå innestående til 
sammen NOK 220 millioner.

• Nortura PROFF har hatt en vekst på mer 
enn 10 prosent i KBS markedet

Mai
• Omdømmeundersøkelsen RepTrak viser at 

Nortura ig jen er blant selskapene med et 
“godt omdømme”

• Sju gull, to sølv og to bronse til Nortura i 
årets NM i kjøttprodukter

• Gilde fjerner palmeolje fra alle sine 
produkter

• Brudd i jordbruksforhandlingene
• Siste dag for Nortura Bø
• Avtale mellom Jærkylling AS og Nortura SA 

trer i kraft
• Nortura SA fikk et resultat før skatt i første 

tertial på NOK –44 millioner

Juni
• Merket Økologiske Norgården avvikles. De 

økologiske produktene skal i stedet inte-
greres i merkevarene Gilde og Prior

• Styret beslutter å legge ned Nortura Bodø. 
Påleggsproduksjonen flyttes til Sarpsborg 
og Målselv. Nortura Målselv skal bli base for 
utvikling av nord-norsk regionmat.

• Salget av pølser fra Nortura har hittil i 
sommer økt med 6,5 prosent mens salget 
av grillpølser har økt med 11 prosent

August
• Europas mest moderne hudanlegg åpnet 

i Skjeberg. Prada, Hugo Boss, Cartier og 
andre kjente merkevarer bruker huder fra 
norske dyr i sine mest luksuriøse produkter.

September
• Nortura åpner Norfersk - nytt skjære- og 

pakkeanlegg på Hærland
• Nortura SA fikk et overskudd før skatt i 

andre tertial på NOK 124 millioner
• Ny serie storfebiff av ulike kjøttferaser 

lanseres med mørhetsskala
• For å sikre nok pinnekjøtt til jul, ber Nortura 

om tollnedsettelse på lam. Ved behov kan 
det dermed importeres lam.

Oktober
• Fenalår fra Norge får såkalt “Beskyttet 

betegnelse” av Matmerk . Merket gir beskyt-
telse mot kopiering og er et kvalitets-
stempel for forbrukeren.

• Santa Kristina får merket for Spesialitet av 
Matmerk . Merket tildeles produkter av unik 
kvalitet og smak.

• LMD setter ned ekspertgruppe for økt 
storfekjøttproduksjon

• Norturabonde Per Magnus Værdal fra 
Nord-Trøndelag kåres til “Årets unge 
bonde” av Nationen, McDonalds og Norges 
Bygdeungdomslag

• Styret i Nortura vedtar å be 
Omsetningsrådet innføre kompensasjon 
for reduserte slaktevekter på gris fra nyttår 
og fram til påske

• Nortura ber om tollnedsettelse for fersk 
ribbe for å sikre nok ribbe til jul

November
• Håkylling er tilbake i butikkene ig jen, etter 

å ha vært ute en stund. Sterk etterspørsel 
g jør at produksjonen g jenopptas.

• Nortura starter jobben med å finne ny 
konsernsjef etter Runar Larsen 

Desember
• Godt julesalg med økning på 25 prosent 

på klassiske julevarer som pølser, sylte og 
leverpostei. Kampanjen “NoVennber” har 
bidratt sterkt til det gode salget .
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Om Nortura

Nortura SA er Norges største merkevarehus 
innen kjøtt- og eggprodukter, og omsetter 
for 19,2 milliarder kroner. Konsernet henter 
råvarer fra hele landet og har fabrikk-
virksomhet i 30 kommuner. I tillegg har 
konsernet flere hel- og deleide dattersel-
skaper innen beslektet næringsvirksomhet i 
Norge, Sverige, Danmark og England.

Nortura garanterer norsk verdiskapning 
fra råvare til merkevare. Formålet er å sikre 
avsetning for kjøtt og egg, skape verdier 
for andelseierne ved å sikre tilførsler av 
råstoff samt slakte, skjære, foredle, utvikle 
produkter og selge til industri, storkjøkken 
og detaljister. Nortura driver næringsmiddel-
virksomhet på samvirkebasis. Ca. 18 000 egg 
– og kjøttprodusenter leverer sine råvarer og 
er aktive eiere med rettigheter. I et samvirke 
får eierne sin del av resultatet g jennom beta-
lingen de får av råvaren de leverer. Konsernet 
har ca. 5 500 utførte årsverk og hovedkontor 
på Løren i Oslo.

For merkevarene Gilde og Prior bruker vi kun 
kjøtt og egg fra våre egne norske bonde-
gårder spredt over hele landet. Det skal vi 
fortsette med.

Det ligger et stort ansvar på oss som står 
bak produktene. Ikke bare har vi en visjon 
om å inspirere til velsmakende, næringsrike 
og hyggelige måltider i alle situasjoner og til 
alle tider. Vi må også skape forutsetninger 
for en langsiktig utvikling av vår industri – 
hele veien fra gården og hjem til deg som 
bryr deg om hva du spiser. 

Med vennlig hilsen
Nortura SA 
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Våre merkevarer

Gilde-merket har eksistert siden 1964, 
og er landets ledende merkevare for rødt 
kjøtt . Gilde har kjøttprodukter av svin, 
storfe, lam/sau og reinsdyr og dekker alle 
dagens måltider. Med visjonen ”I sentrum 
av måltidet” ønsker vi å gi deg glede, inspi-
rasjon, trygghet og tidsriktighet. Gilde selger 
både til dagligvare og storkjøkken. Alle 
Gildeprodukter produseres utelukkende av 
norsk kjøtt .

Prior- merket er landets ledende merkevare 
for kylling, kalkun og egg. Merkevaren ble 
etablert i 1977. Prior leverer sunne og trygge 
produkter som gir forbrukerne gode matopp-
levelser. Prior selger både til dagligvare og 
storkjøkken. Alle Priorprodukter produseres 
utelukkende av norsk egg og fjørfe.

Økologiske Norgården ble i 2009 etablert 
som et felles merke for økologiske produkter 
fra Nortura. Fra 2013 fases merkevaren ut og 
produktene integreres i Gilde og Prior.

Terina er Norturas merkevare for herme-
tikk . Terina har produkter av svin, storfe, lam/
sau og kylling. Med visjonen ”Gjør god mat 
enkel å lage” ønsker vi å gi deg god mat på 
kort tid.

Thulefjord representerer det aller beste 
fra den levende og mangfoldige nord-
norske matkulturen g jennom bruk av nord-
norske råvarer og tradisjonsrike nordnorske 
oppskrif ter.

Eldhus er eit merke for eldhusrøykt 
spekemat og pinnekjøt . Eldhus blir laga 
i Evanger. Her held vi dei gamle tradisjo-
nane i hevd og fører vidare ein av dei eldste 
og finaste mattradisjonane på Vestlandet. 
Metoden gir perfekt modning og den heilt 
spesielle smaken. 

Nortura SA leverer noen av landets fremste merkevarer innen kjøtt og egg.
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Ting endrer seg ikke. Det er folk som forandrer seg. Fordi mennesker endrer seg, 
endrer samfunnet, markedet og rammebetingelsene seg. For at vi skal bevare vår 
handlefrihet, må vi sørge for å være våre egne fremtidsarkitekter.

I 2012 fortsatte vi endringsreisen for å g jøre 
Nortura og medlemmene godt rustet for 
årene som kommer.

De siste årenes arbeid med å øke inno-
vasjonstakten, effektivisere produksjons-
strukturen og arbeidet i tilførselsmarkedet, 
redusere kostnader og markedsorientere 
konsernet bærer frukter. Vi kan se tilbake på 
2012 og være tilfredse med at den positive 
utviklingen fortsetter, og at Nortura styrker 
sine posisjoner.

Vi er i en situasjon hvor vi har bedre lønn-
somhet, samtidig som vi kontinuerlig endrer 
og forbedrer alle sider ved bedrif ten. Det 
gir oss den fordelen at vi kan g jennomføre 
tiltak fordi vi vil og kan, og ikke alene fordi 
vi må. Dette gir grunnlag for reell optimisme 
og fremtidstro. Nortura er bedre rustet enn 
på lenge til å styrke og flytte sine posisjoner 
mot fremtiden.

2012 markerte starten på en ny strategipe-
riode. Styret vedtok en robust og god stra-
tegi som setter oss bedre i stand til å reali-
sere formålet : Bidra til at medlemmene 
får et best mulig økonomisk resultat av 
husdyrproduksjonen.

Nortura er en virksomhet med helt spesielle 
interesserer og oppgaver. Samtidig som vi 
er en kommersiell merkevarebedrif t , skal vi 
utvikle og trygge våre eieres interesser. Hele 
vår industriproduksjon og vårt merkevarear-
beid er et virkemiddel for at vi skal realisere 
Norturas formål.

Arkitekter for vår egen fremtid
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Samvirket er utgangspunktet for eierstyring. 
Det viktigste som skiller vår eierform fra et 
alminnelig aksjeselskap, er engasjementet 
og den aktive deltakelsen fra eierne. Dette 
er vår styrke. Men likhetene med et almin-
nelig aksjeselskap er flere enn forskjellene. 
For eksempel skal vi, som et hvilket som 
helst annet selskap, sørge for høyest mulig 
avkastning på investert kapital, vekst og 
utbytte til eierne.

Det er i dette lyset Nortura må forstås, og det 
er i konteksten av dette våre strategier og 
tiltak skal evalueres: Er våre tiltak gode nok 
for at medlemsbøndene får avkastning på 
sin produksjon?

Strategien er både offensiv og gir en klar 
retning. Vi skal videreutvikle konsernet slik 
at vi fremover også har de sterkeste merke-
varene, de mest fornøyde forbrukerne, den 
mest effektive drif ten og de mest fornøyde 
medarbeiderne. Styret har stått fast på dette, 
og i 2012 har vi fokusert ytterligere for å 
sikre at konsernet kan realisere målene.

Det er spesielt gledelig at responsen fra 
organisasjonen er god. Alle våre ansatte 
ønsker å finne smartere måter å arbeide på 
og søker nye måter å angripe muligheter og 
utfordringer.

I fjor vedtok vi ny fjørfestruktur. Vi vil nå bli 
bedre i stand til å møte markedsvekst og 
produsere nye og innovative produkter. 
Struktur for pakking av egg er g jennom-
ført , og vi har 3 moderne kostnadseffek-

Runar A. Larsen
Konsernsjef

tive eggpakkerier. Det moderne fjørfeslak-
teriet , som er under etablering på Hærland 
står som et godt eksempel for hva vi kan 
oppnå når vi kan og tør g jøre strategiske 
investeringer.

Vi skal være dagligvarehandelens viktigste 
leverandør. Spesielt ønsker vi gode avtaler 
for våre egne merker. Både i PROFF- 
og privatmarkedet lanserte vi Gilde- og 
Priorprodukter i et høyt tempo. Vi klarte å få 
i gang julesalget tidligere enn før. Det førte 
til tidenes julesalg for Nortura. Gjennom 
kampanjen NoVENNber klarte vi å inspirere 
folk og skape matglede på nye måter for 
våre velkjente juleprodukter.

Men, vi vil også hjelpe kundene våre 
å utvikle sine egne merkevarer (EMV). 
Sammen med NorgesGruppen etablerte vi 
Norfersk . På kjøttpakkesenteret på Hærland 
produserer vi 13 millioner kilo kjøtt i året , for 
Meny, Kiwi og Spar.

Den som motsetter seg endringer, er arki-
tekter for sin egen tilbakegang. Vi har bevist 
at vi ønsker å skape vår egen fremtid. I 2013 
fortsetter vi reisen vi har startet på. Vi videre-
fører det målrettede arbeidet med kontinu-
erlige forbedringer, vi holder øye med kost-
nadene, ser på strukturen og vil fortsette 
arbeidet med effektivisering i alle ledd.

Mulighetene er langt flere enn utfordringene. 
Takket være medlemmene, styret , de ansatte 
og våre kunder har vi blitt arkitekter for vår 
egen fremtid.

Takk for et godt 2012, alle sammen.



Nortura
Årsmelding 2012
Konsernledelsen & organisering

Side 10
Side 28 – 31
Side 32 – 50

Konsernet
Regnskap
Noter

Konsernledelsen

Konsernsjef Konserndirektør
Nortura Human Resources

Konserndirektør
Nortura Kommunikasjon & samfunnsansvar

Runar Larsen (65) Tor Aamot (58) Kjell S. Rakkenes (42)

Konserndirektør
Nortura Fjørfe & egg

Visekonsernsjef
Nortura Produksjon & foredling

Konserndirektør
Nortura Innovasjon & marketing

Egil Olsvik (55) Arne Kristian Kolberg (44) Kristin Olstad Schea (44)

Konserndirektør
Nortura Råvare & medlem

Konserndirektør
Nortura Økonomi, f inans & IKT

Konserndirektør
Nortura Salg

Frode Vik (57) Kai Linnes (59) Torleif Bjella (56)



Konsernsjef

Human Resources
Personaladministrasjon
Kompetanseutvikling
Organisasjonsutvikling

Kommunikasjon & samfunnsansvar
Corporate branding
PR
Internkommunikasjon
Medlemskommunikasjon
Digitale kanaler

Økonomi, finans & IKT
Finans
Portefølje
Innkjøp
IKT
Eiendom/FDV
Controller
Regnskap

Produksjon & foredling
Slakterier svin, storfe og småfe
Foredlingsfabrikker
Leieproduksjon
Vareflyt/distribusjon
Mattrygghet
Kvalitet
Matpolitikk

Fjørfe & egg
Inntransport kylling/kalkun, egg
Slakterier kylling/kalkun
Foredling kylling/kalkun
Egg/eggprodukter
Totalmarked
Bransjeorganisasjoner
Næringspolitikk

Salg
Salg til alle kundegrupper
Operativ verdikjedestyring

Innovasjon & marketing
Markedskategori
Marketing
FoU
Produktkvalitet

Råvare & medlem
Tilførsler kjøtt og egg
Leveringsbetingelser
Eierorganisasjon
Rådgiving
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Miljømål
Norturas mål er at aktiviteten ved våre 
fabrikker i minst mulig grad skal påvirke det 
ytre miljøet .

Materialforbruk og gjenvinning
Emballasjebruken i Nortura utg jør totalt 
11 017 tonn. Fordeling mellom de ulike 
emballasjetypene var: fiber 5 275 tonn, lami-
nater 3 358 tonn, monoplast 852 tonn og 
skåler 1 096 tonn. Resterende er metaller. 

Som følge av innføring av plastsystem for 
innhenting av egg fra bonde til eggpak-
keri, er innkjøpet av fiberbaserte eggbrett 
redusert med 125 tonn i 2012 kontra 2011. 
Behovet for fiberbaserte brett vil redu-
seres ytterligere i 2013. Siden flere og flere 
produkter benytter fiberbaserte emballasje, 
ser vi at det totale forbruket ikke synker i takt 
med utfasingen av fiberbaserte eggbrett .

Det er strenge krav til hvilke materialer som 
kan brukes til å pakke matvarer. Overflaten 
på emballasje som kan komme i kontakt 
med matvarer, skal ikke være produsert av 
resirkulert materiale. Produsenter av embal-
lasje benytter likevel resirkulert materiale i 
vår emballasje. Som eksempel kan nevnes 
midtsjikt i bølgepapp og midtsjiktet i PET 
(polyester) skåler. Dette er deler av embal-
lasjen som ikke kommer i direkte kontakt 
med våre produkter og derfor fullt ut kan 
forsvares ut fra et mattrygghetsperspektiv

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som 
representerer næringslivets eget system for 
innsamling og g jenvinning av brukt embal-
lasje. Vi betaler emballasjevederlag for all 
emballasje som følger varene våre.

Energiforbruk og utslipp av CO
2
 – 

Nortura Produksjon
Norturas energiforbruk var i 2012 på totalt 
330 GWh. Dette er identisk med forbruket i 
2011.
 

Energieffektiviteten ble målt til 558 kWh pr 
tonn produsert kjøtt , som også er identisk 
med 2011.

Det er en svak oppgang for fjørfe mens rødt 
kjøtt har en svak nedgang i energieffektivi-
teten. Sammenlignet med 2006 (referanseår 
for 20 % bedret effektivitet) har rødt kjøtt 
oppnådd en bedring på 19,4 % (fra 707 til 
570 kWh/tonn).

Fabrikkene Malvik , Rudshøgda og Målselv er 
de som har redusert sitt spesifikke energi-
bruk mest løpet av 2012. 

Rudshøgda ville uten sine tiltak innen ener-
gieffektivitet brukt anslagsvis 17 mill kWh 
timer ekstra pr år. Varmepumpene som 
gjenvinner overskuddsvarme fra nedkjø-
ling av slaktedyr utg jør 12 mill kWh av 
dette. Energieffektiviseringsarbeidet ved 
Rudshøgda har vært g jennomført med 
støtte fra ENOVA.

Totalt slapp Norturas fabrikker ut 19 043 
tonn CO

2
 i 2012, noe som er en reduksjon 

på 7 %. I beregning av CO
2
 er også bidrag 

fra Norsk Elkraft inntatt . Endringer i utslipp 
av CO

2
 skyldes i stor grad lavere priser på 

elektrisk kraft og at vi dermed har benyttet 
kjeler som fyres med elektrisitet i stedet for 
olje / gass. Fordeling av energikildene som 
benyttes i våre fabrikker er vist i tabellen. 

Miljøtiltak, vannforbruk og kjemikalier
Alt vann som benyttes i næringsmiddelin-
dustrien må være av drikkevannskvalitet . 
Vannforbruket i 2012 var på 2,80 millioner 
m3. Dette er på samme nivå som i 2011.

Nortura har på basis av Miljømyndigheters 
revisjoner som ble g jennomførte våren 2011, 
etablert egne prosedyrer i vårt styrings-
system. Dette vil sikre at miljøarbeidet g jen-
nomføres etter de krav som lover, forskrif ter 
og Nortura stiller. Overholdelse av prosedyrer 
inngår i våre internrevisjoner.

Energibruk (kWh/tonn veid) –Fjørfe 2010 2011 2012

Fjernvarme 95 106 118

Olje 2 1 3

El. kraft 252 232 231

Propan / gass 59 48 51

Totalt 408 387 403

Energibruk (kWh/tonn veid) –Rødt kjøtt 2010 2011 2012

Fjernvarme 20 13 11

Olje 87 65 57

El. Kraft 442 418 433

Propan / gass 92 81 70

Totalt 641 577 570

Vann- og avløp (m3/tonn) –Fjørfe 2010 2011 2012

Vann 4,67 4,54 4,71

Avløp 4,60 3,75 4,18

Vann- og avløp (m3/tonn) –Rødt kjøtt 2010 2011 2012

Vann 4,74 4,76 4,54

Avløp 3,89 4,09 3,91

Renseanlegget ved fabrikken i Førde er slutt-
ført og anlegget er startet . Det jobbes nå 
med en egen avtale med kommunen for 
påslipp av avløpsvann.

Nytt renseanlegg er sluttført ved fabrikken 
i Målselv. Dette forventes startet tidlig i 
2013 som er ca. 4 måneder etter planlagt 
oppstart . Ny søknad om konsesjon sendt, 
men det er ennå ikke mottatt .

Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen i 
Rogaland har sluttført konsesjonsbehand-
lingen for Nortura Egersund. Det ble ikke gitt 
økte rammevilkår for utslipp. Dette var bl.a 
begrunnet ut fra kapasiteten på kommu-
nalt renseanlegg. Fabrikkene på Forus og 
i Sandeid utfører for tiden et utvidet måle- 
og dokumentasjonsprogram og har fått et 
midlertidig krav om «frysing» av nåværende 
produksjonsrammer.

Som en del av de krav som pålegges 
Nortura ved bygging av nytt fjørfeslakteri på 
Hærland, er det i tillegg til en konsekven-
sanalyse laget egne rapporter for energi-
effektivisering på den nye fabrikken og av 
den totale miljøbelastningen ved flytting av 
produksjon fra dagens slakteanlegg. 

Nortura arbeider systematisk med å følge 
opp kjemikaliene i henhold til kandidatlisten 
og substitusjonsplikten. Nortura benytter pr 
i dag ikke kjemikalier som står på KLIF sin 
kandidatliste*.

I henhold til nye lovkrav er arbeidet startet 
med en kartlegging av nåværende og tidli-
gere bruk av kjemikalier. Dette slik at vi kan 
skaffe oss et register over personer som 
eventuelt kan ha vært eksponert for kreft-
fremkallende, mutagene og reproduksjons-
skadelige kjemikalier.

* Kandidatlisten er en liste de europeiske kjemikaliemyndighetene 
(ECHA) har opprettet over stoffer med særlig alvorlige helse- og 
miljøfarlige egenskaper.
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Deleide datterselskaper
Scandinavian Poultry Research AS 51,0 %
Fjordkjøkken AS   56,5 %
Karasjok Slakteeiendom AS  66,0 %
Norsk Protein AS   75,0 %
Nortura Hærland Eiendom AS 92,0 %
Hå Rugeri   51,0 %
NoriDane Foods AS (NOR)  72,5 %
Dryfood AS   67,0 %

Norilia AS
Omsetning 439,3 mill. kr.
Antall utførte årsverk 44
Eierandel 100 %
Norilia er et heleid datterselskap til Nortura. 
Aktiviteten til Norilia er basert på tilleggs-
produkter fra slakting og nedskjæring på 
alle dyreslag. Norilia har egen virksomhet på 
hud, skinn, naturtarm, ull, råstoff til dyrefôr 
og noen eksportprodukter til mat. Rundt 
70 % av salget er eksporthandel og de 
viktigeste markedene er i Europa og Asia. 
Hovedkontoret er i Oslo.

Norsk Hundefôr AS
Omsetning 133,3 mill. kr.
Antall utførte årsverk 29
Eierandel 100 %
Driver produksjon og salg av hundefôr. 
Hovedkontoret er i Sirevåg.

Norsk Dyremat AS
Omsetning 24,3 mill. kr.
Antall utførte årsverk 4
Eierandel 100 %
Driver produksjon og salg av dyremat. 
Hovedkontoret er på Rudshøgda.

Matiq AS
Omsetning 201,3 mill. kr.
Antall utførte årsverk 87
Eierandel 100 %
Leverandør av konsernets IT-tjenester. 
Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Scapo Hides AS 
Omsetning 41,4 mill. kr.
Antall utførte årsverk 1
Eies 100% av Norilia AS
Driver handel med huder og skinn. Innkjøp 
g jøres i Polen i og nordiske land utenom 
Norge. Varene selges i Europa og Asia.

Norfersk AS
Omsetning 45,1mill. kr.
Antall utførte årsverk 17
Eierandel 100 %
Norfersk AS er utviklet av Nortura og 
NorgesGruppen for ekslusivt å betjene Meny, 
Spar og Kiwi med førsteklasses produkter 
av storfe, svin og lam. Norfersk startet leve-
ranser 3. september 2012.

NoriDane Foods AS (DAN)
Omsetning 870,7 mill. kr.
Antall utførte årsverk 16
Eies 100% av NoriDane Foods AS (NOR)
Driver internasjonal handel med kjøttvarer. 
Hovedkontoret er i København, med avde-
lingskontorer i Oslo, Polen og Ungarn.



Konsernstyret Nortura SA

Eiervalgte
• Sveinung Svebestad, Kyrkjevn. 58, 4327 Sandnes, styreleder
• Kari Redse Håskjold, Mork , 6100 Volda, nestleder
• Einar Høstbjør, Holleby, 1708 Sarpsborg
• Jofrid Torland Mjåtveit , Torland, 4365 Nærbø
• Elisabeth Hoff Aarstad, Aarstad, 2100 Skarnes
• Lars Petter Bartnes, Ner-Bartnes, 7730 Beitstad
• Hans Kristian Heum, Grøumveien 253, 3178 Våle
• Kjersti Hoff, Høgholen, 2340 Løten
• Teig Madsen, Oldra, 9415 Harstad

Ansattvalgte
• Kay R . Kristoffersen, Nortrua Tønsberg
• Ken-Ove Sletthaug, Nortura Forus
• Viggo Sennesvik , Nortura Bodø 
• Live Major, Nortura Rakkestad
• Trond Andersen, Nortura Løren

Konsernråd
• Gabriel Joa, Sandnesveien 20, 4050 Sola, ordfører
• Kristian Haug, Brumundveien 21, 2380 Brumunddal, varaordfører
• Bente Roer, Nedre-Roer,1580 Rygge 
• Beate Menes Didriksen, Vahrveien 64, 3160 Stokke
• Johan Narum, Torgundrud, 2487 Kolbu
• Sverre Lang Ree, Solheimgutua 28, 2335 Stange
• Olav Røysland, Vollvn. 52, 4354 Voll
• Ivar Kvinlaug, 4480 Kvinesdal
• Paul Sindre Vedeld, 6141 Rovde
• Even Øyri, Soldalsvegen 30, 5610 Øystese 
• Heming Graffer, Aunet, 7560 Vikhammer
• Oddveig Gikling-Bjørnå, Fale, 6612 Grøa
• Bernt Mikalsen, Vik , 9475 Borkenes 
• Pål Ove Wika, Svenningdal, 8680 Trofors
• I tillegg består konsernrådet av konsernstyret , lederne av 

fagutvalgene som har talerett , kontrollkomiteens leder og leder 
og nestleder i valgkomiteen som har møterett .

Kontrollkomiteen
• Eivind Glestad, Glestad, 2380 Brumunddal
• Terje Rømmen, 7168 Lysøysundet
• Odd Gunnar Mosen, Karlstadgt. 6, 0553 Oslo

Valgkomiteen
• Saxe Frøshaug, Frøshaugvn. 54, 1860 Trøgstad, leder
• Anne Lise Kindingstad, Kindingstad, 4160 Finnøy, nestleder
• Bernt Mikalsen, Vik , 9475 Borkenes
• Terje Amundsen, Hjellegård, 2910 Aurdal
• Gunnar Fornes, Fornes, 7520 Hegra
• Elisabeth Kallevik Nesheim, Tunheim, 5578 Nedre Vats
• Kjetil Larsgard, Larsgård, 3577 Hovet

Fagutvalgene (fra desember 2012)

Fagutvalg egg 
• Svein Slåttsveen, Bekkarfjord, 9740 Lebesby
• Frode Haugland, Stigemskog, 7711 Steinkjer
• Ingrid Hellwege Haveland, Storekre gård, 5966 Eivindvik
• Anne Lise Kindingstad, Kindingstad, 4160 Finnøy
• Gunnar H. Li, Valenvegen 308, 3800 Bø
• Stian Pettersbakken, Ihlevegen 311, 2846 Bøverbru

Fagutvalg fjørfekjøtt
• Arnt Ove Løvås, Øysand, 7224 Melhus
• Svein Helge Lærdal, 5585 Sandeid
• Åge Andre Brømnes, Brømnesveien 41, 4849 Arendal
• Ole Johannes Egeland, Olavsrud, Torudvn. 89, 1820 Spydeberg
• Terje Hagen Gjerdrum, Vestgaarden, 2436 Våler
• Øystein Mysen, Grønnsundveien 63, 1880 Eidsberg
• Halvor Oustad, Hammer, 2344 Ilsen

Fagutvalg storfe
• Jon-Arne Johansen, Andersdal, 9027 Ramfjordbotn
• Torkild Valle, Valle, 6408 Aureosen
• Jan Erik Fløtre, 6826 Byrkjelo
• Siri Rasmussen Lea, Skrettinglandsveien 50, 4360 Varhaug
• Kjetil Larsgard, Larsgård, 3577 Hovet
• Anne Marthe Ølstad, Ølstad, 2665 Lesja

Fagutvalg gris 
• Else Norheim, Åsanveien 17, 8400 Sortland
• Tore Johan Sandvik , Stein, 7857 Jøa
• Linda Gjerde Myren, Myren, 6210 Valldal
• Geir Heggheim, Sørskårvn. 604, 4120 Tau
• Beate Didriksen, Vahrveien 64, 3160 Stokke
• Sverre Andreas Lang-Ree, Bøverstad, 2335 Stange

Fagutvalg småfe 
• Endre Østbø, Skei, 8820 Dønna
• Ragnar Valstad, Brandåsen, 7600 Levanger
• Reidar Kallestad, Keilegavlsvg. 15, 5953 Fonnes
• Audun Meland, Meland, 4596 Eiken
• Robert Søndrål, Øvre Holsvegen, 3576 Hol
• Kristin Bakke Lajord, Lajord, 2975 Vang I Valdres

Årsmøteutsendingene april 2012
• Gabriel Joa, Sandnesveien 20, 4050 Sola, ordfører
• Kristian Haug, Brumundveien 21, 2380 Brumunddal, varaordfører

RU Nord
• Bernt Mikalsen, Vik , 9475 Borkenes
• Jon Arne Johansen, Andersdalen, 9027 Ramfjordbotn
• Margit Mathisen, Østerbotn, 9700 Lakselv
• Else Norheim, Åsanveien 17, 8400 Sortland
• Sissel H. Johansen, Bjørnskinn, 8484 Risøyhamn
• Fred Tore Fagereng, Lynghaugen, 8475 Straumsjøen

RU Polarsirkelen
• Pål Ove Wika, Svenningdal, 8680 Trofors
• Svein M. Åsbakk , Fenes, 8020 Bodø
• Eli Horsberg, Årsandøy, 7982 Bindalseidet
• Merete Sund, Vik , 8920 Sømna
• Wanja Rakvaag, Nylaengveien 47, 8630 Storforshei
• Thomas Baustad, Baustad Indre, 8920 Sømna

RU Midt-Norge Nord
• Inger Hovde, Stod, 7717 Steinkjer
• Gunnar Nyheim, 7944 Indre Nærøy
• Ragnar Valstad, Brandåsen, 7600 Levanger
• Jørgen Baumfelder, 7650 Verdal
• Gunnar Fornes, Fornes, 7520 Hegra
• Frode Haugland, Stigemskog, 7711 Steinkjer
• Harald Aune, Aune,7790 Malm
• Mari-Anne Hoff, Leknesmoen, 7994 Leka
• Ragnar Omli, Omli Nedre, 7760 Snåsa
• Kristin Staven, Staven, 7750 Namdalseid
• Ingveig Jerpstad, 7750 Namdalseid
• Håkon Fiskvik , Munkeby, 7600 Levanger

RU Midt-Norge Sør
• Heming Graffer, Aunet, 7560 Vikhammer
• Reidun S. Stølen, Rute 5, 7340 Oppdal
• Halvor Braa, Braa øvre vestre, 7074 Spongdal
• Torkild Valle, Valle, 6408 Aureosen
• Frode Lund, 7165 Oksvoll
• Jostein Stranden, Stranden, 7110 Fevåg
• Bjørn Svorkdal, Flatvad, 7327 Svorkmo
• Lars Kr. Kvernberg, 6460 Eidsvåg i Romsdal
• Steingrim Viken, Viken, 7340 Oppdal

RU Nord-Vest
• Paul Sindre Vedeld, Vedeld, 6141 Rovde
• Svein Magne Dahle, Dalsbygda, 6320 Isfjorden
• Eli Berge Ness, Øen, 6978 Viksdalen
• Svein Høyheim, 6875 Høyheimsvik
• Arne Rekkedal, Rekkedal, 6165 Sæbø
• Lidvin Hage, 6797 Utvik
• Leiv Reksten, 6778 Lote
• Jan Erik Fløtre, 6826 Byrkjelo
• Ingrid H. Havelad, Storekre gård, 5966 Eivindvik

RU Vest
• Even Øyri, Soldalsvn. 30, 5610 Øystese
• Gerd Karin Njåstad, Njåstad, 5282 Lonevåg
• Erling Lønning, Førland, 5570 Aksdal
• Svein Helge Lærdal, 5585 Sandeid
• Hans Arne Breivik , Lihaugen Breivik , 5337 Rong
• Torunn Blikra, 5576 Øvre Vats
• Reidar Kallestad, Keilen, 5953 Fonnes

RU Jæren/Ryfylke
• Olav Røysland, Vollvn. 52, 4354 Voll
• Siri Rasmussen Lea, Skrettingland , 4360 Varhaug
• Geir Heggheim, Sørskorvn. 604, 4120 Tau
• Karl Andreas Mæland Nilsen, Ullandhaugleite 35, 4019 Stavanger
• Sigurd Høyland, Rimestad 32, 4365 Nærbø
• Anne Lise Kindingstad, Kindingstad, 4160 Finnøy
• Bernt Ove Byberg, Bybergsvn. 45, 4354 Voll
• Arna Høyland, Pollestadvn. 43, 4365 Nærbø
• Hans Aanestad jr., Opstadvn. 243, 4360 Varhaug
• Anne Karin Grødeland, Grødelandsvn. 292, 4343 Orre
• Bjørn Laugaland, Nesland, 4130 Hjelmeland
• Terje Moi, Pollestadveien 221, 4343 Orre
• Malvin Hebnes, Myklebustvn. 43, 4056 Tananger

RU Sør
• Ivar Kvinlaug, Åsemoen, 4480 Kvinesdal
• Audun Meland, Meland, 4596 Eiken
• Bjørn Ivar Bekkevold, Vinningland, 4387 Bjerkreim
• Inger Liv Thoresen, Haugland, 4720 Hægeland
• Åge Andre Brømnes, Brømnesveien 41, 4849 Arendal
• Tor Arne Frivold, Tofteveien 47, 4516 Mandal

RU Øst
• Bente Roer, Nordre Roer, 1580 Rygge
• Kjetil Larsgard, Larsgård, 3577 Hovet
• Robert Søndrål, Øvre Holsvegen, 3576 Hol
• Beate M. Didriksen, Vahrveien 64, 3160 Stokke
• Ole Johs. Egeland, Olavsrud, Torudveien 89,1820 Spydeberg
• Gunnar H. Li, Valenveien 308, 3800 Bø
• Erlend Røhnebæk, Vestre Solørveg 880, 2219 Brandval
• Rune Klufterud, Bamsrud, 1850 Mysen
• Thor Harald Bjoner, Gjølstad,1890 Rakkestad
• Brita Løvstuen, Heggheim, 3632 Uvdal
• Hans Martin Gran, Kjeldåsgata 19, 3070 Sande
• Hans Chr. Kihl, Kihl, 1640 Råde
• Jan Vidar Bøe, Undrumsveien 56, 3157 Barkåker
• Heidi Myhre, Solheim Gård, 3080 Holmestrand
• Harald Bergan, Mellom-Eide, 3629 Nore
• Inger Haugaard, Haugård, 1890 Rakkestad
• Jens Martin Stenrød, Skjælinveien 19,1659 Torp
• Nils Henry Haugen, Furustadveien 180, 3232 Sandefjord
• Kari-Anne Svennebye Aanerud, Huseby Store, 1925 Blaker
• Thor Hesbøl, Hesbøl, 2230 Skotterud
• Håkon Blakkisrud, Blakkisrud, 2080 Eidsvoll

RU Hedmark
• Sverre A . Lang-Ree, Bøverstad, 2335 Stange
• Håkon Marius Kvæken, Kjøstadvegen 16, 2340 Løten
• Einar Storlien, Stolstadvegen 25, 2360 Rudshøgda
• Astrid Stai, Helgøyaveien 1230, 2350 Nes på Hedmark
• Terje Hagen, Gjerdrum Vestgaarden, 2436 Våler
• Tor Knutsen, Melåsmoenvegen, 2415 Heradsbygd
• Karstein Bergset, Bergseth, Nystu, 2485 Rendalen
• Even Erlien, Orvos, 7374 Røros
• Per Ole Røste, Røste, 2350 Nes på Hedmark
• Magne Svenkerud, 2324 Vang
• Børre Rogstadkjærnet, Rønningen, 2410 Hernes

RU Oppland
• Johan Narum, Torgunrud, 2847 Kolbu
• Terje Amundsen, Hjellegård, 2910 Aurdal
• Anne Marthe Ølstad, Ølstad, 2655 Lesja
• Kristin Bakke Lajord, Lajord, 2975 Vang i Valdres
• Stein Rønjus Hålien, Hovi, 2967 Lomen
• Ole Næss, Askimlinna 44, 2760 Brandbu
• Audun Kval-Engstad, Saksumdalsvegen 850, 2608 Lillehammer
• Halvor Gimle, 2850 Lena
• Gunhild Sæther Kveine, Kveine, 2651 Østre Gausdal

Ansattvalgte

Område Nord
• Ann Iren Karlsen, Øverteigen 1a, 9404 Harstad
• Asle Tronstad, Selsbakkvn. 53, 7028 Trondheim
• Arve Pettersen, Kjesbu, 7718 Steinkjer
• Geir Bjørklund, Takelvdal, 9321 Moen
• Wenche Nordbye, Hårstadreina 3 A , 7092 Tiller

Område Vest
• Bjarte Hundvebakke, Korsavegen 20, 6800 Førde
• Ole Vindenes, Hamre, 5281 Valestrandsfossen
• Jan S. Øen, Heggdalsveien 858, 4370 Egersund
• Gerd Signe Grinde Håre, Leitevegen 30, 6856 Sogndal

Område Øst
• Kenneth Johansen, Jaktveien 11, 1710 Sarpsborg
• Ann Kristin Kvaløysund, Viggosvei 6, 3122 Tønsberg
• Geir Olsen, Tunveien 8 D, 3550 Gol
• Bjørn Moastuen, Solhaug, 2634 Fåvang
• Bjørn Benrud, Lokkarvegen 2, 2680 Vågå

Område Prior
• Tove Berit Berg, Zakarinsvei 11, 3223 Tønsberg
• Bente Bø, Roskliå 74, 4365 Nærbø
• Hans Eric Ericson,Tomta Leverbyn, SE-674 94 Årjäng
• Joan Santos, Moreneveien 21,1890 Rakkestad
• Christine Bengtson Gustavsen, Ramnesveien 913 H, 3175 

Ramnes

LO
• Jorunn Egeland, Sportsveien 25 A , 4328 Sandnes
• Irene Åstveit , Selvikveien 61, 5106 Øvre Ervik
• Inge Vaule, Gamle Postvei 43, 4313 Sandnes
• Frode Tjønntveit , Måkrudgutua 117, 2636 Øyer
• Kai Grøndal, Øvre Rendal, 2485 Rendalen
• Jonas Hundal Klaussen, Myrveien 18 A , 8661 Mosjøen
• Janine Grimaas, Vikedal, 5583 Vikedal

YS
• Trond Andersen, Tyriveien 10,1470 Lørenskog
• Morten Solhaug, Nylennaveien 20, 1920 Sørumsand
• Torbjørn Fevang, Galeasv. 5, 3135 Torød
• Bjørn Gunnar Stalsberg, Fauskerudvegen 28, 2390 Moelv
• Inger Elisabeth Ødegård, Hengsrudvn 238a, 3174 Revetal
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Fra Sandefjord.
Styremedlem siden 2006.
Konserntillitsvalgt for NNN siden 2009.
Ansatt ved Nortura Tønsberg.

Kay R . Kristoffersen (37)

Fra Rakkestad.
Styremedlem siden 2011.
Ansatt ved fabrikken i Rakkestad.
Hovedtillitsvalgt - NNN, Fjørfeområdet .

Live Major (47)

Fra Sarpsborg.
Styremedlem siden 2006.
Driver med produksjon av korn, oljevekster, skog, ved og 
slaktekylling.

Einar Høstbjør (57)

Fra Steinkjer.
Styremedlem siden 2006.
Driver med produksjon av melk , storfe, slaktekylling, 
korn og skog.

Lars Petter Bartnes (44)

Fra Bodø.
Styremedlem fra 2011.
Ansatt ved Nortura Bodø.

Viggo Sennesvik (53)

Fra Sandnes.
Styremedlem siden 2006.
Ansatt ved Nortura Forus.

Ken Ove Sletthaug (50)

Fra Nærbø i Rogaland.
Styremedlem siden 2010.
Driver med melk- og storfekjøttproduksjon.

Jofrid Torland Mjåtveit (47)
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Fra Lørenskog.
Styremedlem siden 2012.
Hovedtillitsvalgt for YS.
Ansatt ved Nortura salg.

Trond Andersen (42)
Styreleder

Nestleder

Fra Sandnes.
Styremedlem fra 2006.
Styreleder fra 2008.
Driver med svineproduksjon.

Sveinung Svebestad (52)

Fra Harstad.
Vararepresentant i konsernstyret siden 2006.
Styremedlem fra 2008.
Driver med småfe og egg.

Teig Madsen (50)

Fra Skarnes i Hedmark .
Styremedlem i 2010.
Driver med gris i kombinertbesetning.

Elisabeth Hoff Aarstad (50)

Fra Volda.
Styremedlem siden 2008.
Styrets nestleder fra 2012.
Driver produksjon av storfe.

Kari Redse Håskjold (53)

Fra Løten.
Styremedlem siden 2008.
Driver økologisk melke- og kjøttproduksjon.

Kjersti Hoff (50)

Fra Våle i Vestfold.
Styremedlem siden 2008.
Driver med svin- og kornproduksjon.

Hans Kristian Heum (65)
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Nortura har hatt en positiv utvikling i 2012. 
Et drif tsresultat (EBIT) på NOK 403 milli-
oner er fortsatt for lavt mot drif tsinntekter på 
NOK 19,2 milliarder, men sett i lys av tidligere 
år et tegn på at vi er på rett vei. Vi er i en 
bransje med lave marginer og sterk konkur-
ranse, derfor har resultatforbedringen vært 
helt avhengig av de omfattende omstillings-
prosessene selskapet har vært ig jennom de 
siste årene. Vi har klart å skape en positiv 
resultatutvikling i et marked med fallende 
marginer og med en organisasjon som gjen-
nomfører store omstillinger.

Nortura må tilpasse seg endringer både på 
tilførsels- og etterspørselssiden. Det er stor 
dynamikk blant matkjedene og konsolide-
ringen pågår med uforminsket styrke. Vi ser 
en stadig større konsentrasjon av forhand-
lingsmakt, noe som bidrar til å skape utfor-
dringer for Nortura. Vi forventer at denne 
utviklingen vil fortsette. Hele matkjeden 
er i sterk forandring og det er viktig for 
Nortura å tilpasse seg endringene rundt 
oss. Vår merkevarestrategi vil fortsatt være 
bærende for selskapet. Gilde og Prior er de 
klart ledende merkevarene hos den norske 
forbrukeren innenfor kjøtt og egg. Vi skal 
intensivere arbeidet fremover for å bevare og 
utvikle den posisjonen.

Samtidig ser vi at markedet er i endring 
og at dagligvarekjedene i større grad inte-
grerer bakover i verdikjeden, utvikler egne 
merkevarer (EMV) og forskjellige former 
for partnerskap. Nortura har en klar ambi-
sjon om også å være en aktør i denne delen 
av markedet. Vi har i 2012 og vil fremover 
arbeide sammen med våre kunder for å 
finne konsepter innenfor denne kategorien 
som gir både oss og dem konkurransekraft . 
Etableringen av Nortura Produktpartner som 
et selvstendig ansvarsområde er et ledd i 
denne strategien, tilsvarende er igangsetting 
av nytt ferskpakkesenter for kjøtt , Norfersk 
på Hærland.

Nortura har de siste årene g jennomført store 
kostnadsreduksjoner, i stor grad organisert 
som prosjekter. Vi skal fremover forbedre 
oss ytterligere, men i større grad som en 
kontinuerlig prosess i tråd med g jeldende 
strategiplan.

Nåværende strategiplanperiode går frem til 
2014 og det betyr at vi i år starter arbeidet 
med en ny planperiode.

Nortura står foran flere utfordringer. Det 
viktigste med disse er at de store endrin-
gene kommer til å gi oss mange muligheter. 
Men skal vi fortsatt lykkes er det viktig at vi 
møter markedsutfordringene offensivt . På 
den måten legger vi grunnlaget for en god 
utvikling, sterke markedsposisjoner og god 
resultatutvikling. 

Møter vi markedet offensivt , fortsetter det 
gode effektiviserings- og omstillingsarbeidet 
samt opprettholder den gode resultatutvik-
lingen, ligger alt til rette for at Nortura skal 
kunne g jennomføre en offensiv investerings-
strategi i årene som kommer. På den måten 
vil vi utvikle Nortura og industrien på en 
fordelaktig måte for både medlemmene og 
markedet forøvrig.
En slik utvikling gir oss dessuten muligheten 
til å tilbakeføre verdier til våre eiere.

Strategi
Det er utarbeidet ny konsernstrategi for 
perioden 2012-2014. Denne ble vedtatt av 
konsernstyret i januar 2012. Utgangspunktet 
for strategien er å sikre best mulig markeds-
adgang og totaløkonomi for konsernets 
eiere. Strategien vektlegger og erkjenner at 
aktivt eierskap og god forståelse for så vel 
styring som drif t er sentrale forutsetninger 
for å nå de strategiske målene.
Norturas ambisjon fastsetter at konsernet 
skal være et ledende og utviklingsorientert 
industri- og merkevareselskap, med utgangs-
punkt i kjøtt og egg. Konsernet skal ha de 
sterkeste merkevarene, de mest fornøyde 
forbrukerne, den mest effektive drif ten og de 
beste medarbeiderne i bransjen.

Styret har g jennom året fulgt opp strategien 
på en balansert måte. For en fremtidsrettet 
bedrif t som Nortura er det viktig både å sikre 
at konsernet er best mulig rustet til å møte 
markedsutviklingen og ivareta det løpende 
og langsiktige kapitalbehovet.

Ny konsernsjef
Konsernsjef Runar Larsen meldte høsten 
2012 at han i løpet av 2013 ønsket å gå av 
som konsernsjef.

Runar Larsen har g jennom en årrekke vært 
leder og en nøkkelperson i konsernet. Han 
har vært konsernsjef siden april 2011. I peri-
oden har han ledet selskapet g jennom en 
viktig utvikling, noe som har resultert i økt 
konkurransekraft , innovasjon, vekst , redu-
serte kostnader og økt lønnsomhet.

2012 ble et godt år for Nortura. Strategi- og omstillingstiltakene har hatt positiv 
effekt, og konsernet leverer vekst både på inntekts- og resultatsiden. Økt 
konkurranse og marginpress på kjøtt og egg fører til at konsernet kontinuerlig må 
forbedre sin konkurransekraft for å møte morgendagens utfordringer.

Positiv resultatutvikling
– fortsatt behov for effektivisering
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Styret har ansatt visekonsernsjef Arne 
Kristian Kolberg som ny konsernsjef i 
Nortura. Han tiltrer som konsernsjef 15. 
februar 2013.

Eierstyring
Nortura har samvirke som selskapsform. 
Norturas eierstyring og selskapsledelse inne-
bærer å ha vedtekter, instrukser, styrings- 
og rapporteringssystemer som sikrer at 
lovverk , standarder og egne etiske retnings-
linjer etterleves. Det er etablert klar rolle- 
og ansvarsdeling mellom ulike organer i 
konsernet.

Konsernstyret består av 14 styremedlemmer 
med ni eierrepresentanter og fem represen-
tanter for ansatte. Kjønnsfordelingen er ivare-
tatt ved at ni medlemmer er menn, fem er 
kvinner. Styret har i perioden g jennomført 
12 ordinære styremøter og ni telefonstyre-
møter. Det har vært to møter i konsernrådet, 
en samling for arbeidsutvalgene i regionene, 
to møter i hver region samt kretsmøter og 
årsmøte.

Årsmøtet 2012 vedtok endringer i eierorgani-
sasjonen i Nortura.

Beregningsnøkkelen for representasjon fra 
krets til regionutvalg og fra regionutvalg til 
årsmøtet ble endret . Det er nå 50-50 forde-
ling på medlemmer-tonnasje mot tidligere 
40-60. Antall regionutvalg ble redusert fra 11 
til seks og antall medlemmer i regionenes 
arbeidsutvalg ble økt til syv, hvor både leder 
og nestleder nå velges på fritt grunnlag. 
Antall eiervalgte utsendinger til årsmøtet ble 
redusert fra 110 til 80 og valgkomiteen til 
årsmøtet skal nå ha seks medlemmer. Både 
leder og nestleder i regionutvalgene skal 
møte i konsernråd sammen med styret . I 
konsernrådet møter forøvrig lederne i fagut-
valgene med tale- og forslagsrett . Leder og 
nestleder i valgkomiteen og leder i kontroll-
komiteen har møterett i konsernråd.

Prinsipper for selskapsledelse i Nortura
Norsk anbefaling om eierstyring og selskaps-
ledelse er g jennomført for konsernet som 
følge av at våre obligasjonslån er notert 
på Oslo Børs (ABM). Anbefalingen er rettet 
inn mot foretak organisert som aksjesel-
skap. Flere punkter er derfor lite relevante for 
foretak organisert som samvirker.

Som medlemmer av Nortura SA tas opp 
foretak som produserer slakt , egg og livdyr 

og som i samsvar med vilkårene i vedtek-
tene ønsker å omsette sin produksjon 
g jennom Nortura SA .

God eierstyring ivaretas ved at medlemmene 
i Nortura SA inviteres til minst ett årlig møte 
i de 145 lokale medlemskretsene hvor virk-
somheten presenteres og utvikling, utfor-
dringer og fremtidsutsikter drøftes. I disse 
møtene velges valgkomite og ledelse for 
kretsen samt utsendinger til ett av de seks 
regionutvalgene.

Regionutvalgene møtes minst to ganger 
årlig. Representanter fra Nortura SA sitt styre 
og fra administrativ ledelse deltar på møtene. 
Foruten å oppsummere kretsenes behand-
ling og drøftinger av årsmelding/regnskap 
og selskapets utvikling, velges valgkomite 
og ledelse for regionen samt utsendinger til 
årsmøtet i Nortura SA .

Årsmøtet er virksomhetens øverste organ 
og består av 80 medlemsvalgte utsendinger. 
I tillegg møter ansattvalgte utsendinger i 
henhold til avtale med foretaket. Årsmøtet 
velger ordfører for årsmøtet, valgkomite, 
styre og kontrollkomite. Årsmøtet fastsetter 
honorarer og godtg jørelser for tillitsvalgte 
eiere/medlemmer.

Nortura SA baserer sin virksomhet på de 
internasjonale samvirkeprinsippene og 
selskapets etiske retningslinjer forutsetter at 
alle lover, forskrif ter, bransjenormer og god 
praksis etterleves. Det er etablert regler for 
styrets arbeidsorden/styreinstruks, fullmakt-
strukturer og rapporteringsrutiner.

Årsmøtet i Nortura kan vedta avsetning til 
konti lydende på medlemsforetakenes navn 
(medlemskapitalkonti). Avsetning foretas på 
grunnlag av det enkelte medlems omsetning 
med foretaket. Årlig avsatte beløp innestå-
ende på medlemskapitalkonto tilbakebetales 
kontoinnehaver syv år etter det året avset-
ningen fant sted.

Innestående på medlemskapitalkonti samt 
innbetalt andelsinnskudd gir rett til renteav-
kastning. innenfor rammene gitt i “Lov om 
samvirkeforetak”. Renteavkastningen vedtas 
av årsmøtet. Opptjente renter utbetales årlig.
Medlemmene i Nortura SA har like rettig-
heter og plikter. De forretningsmessige rela-
sjonene er basert på kostnadsbaserte 
leveringsbetingelser.
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Medlemskapet i Nortura SA er knyttet til fullt 
innbetalt andelsinnskudd, at foretaket som 
er medlem har hatt leveranse til Nortura 
ett av de to siste regnskapsår og at den 
vedtektsfestede leveringplikten er oppfylt . 
Overdragelse av eiendom hvor foretaket har 
medlemskap skal meldes skrif tlig til Nortura 
SA, og den nye eier blir medlem og får stem-
merett fra det tidspunkt vedkommende 
har betalt medlemsinnskudd og er innført i 
medlemsregisteret .

Anbefalingen om valgkomite er dekket 
g jennom vedtektene på kretsnivå, regionnivå 
og nasjonalt nivå. Oversikt over tillitsvalgte 
fremgår av årsmeldingen.

Forhold som berører styremedlem-
mene, valg, uavhengighet og lignende er 
ivaretatt g jennom vedtekter og etablert 
organisasjonspraksis.

Gjennomføring av styrets arbeid er ivare-
tatt g jennom årsplan for møtene og styrein-
struks. Styret foretar en evaluering av eget 
arbeid og kompetanse, og årsmøtets valgko-
mite informeres om evalueringen.

Godtg jørelse fastsettes av årsmøtet og 
de prosedyrer som gjelder for valgkomi-
teens forberedelse av behandling av slike 
forhold. Oversikt over ytelser til konsernle-
delse og ledende tillitsvalgte er gitt i noter til 
årsregnskapet.

Revisjonsutvalget er et forberedende og 
rådgivende arbeidsutvalg for styret i Nortura 
SA med det formål å føre uavhengig kontroll 
med selskapets finansielle rapportering og 
kontrollsystemer. Revisjonsutvalget g jen-
nomfører tertialvise, eller ved behov hyppi-
gere, g jennomganger av virksomhetens 
viktigste risikoområder og hvordan intern-
kontroll understøtter god risikostyring.

Norturas kontrollkomite har tre medlemmer 
og ett varamedlem. Disse er valgt av 
årsmøtet . Kontrollkomiteen skal påse at fore-
takets formål fremmes i overensstemmelse 
med vedtektene og de vedtak som gjøres 
av årsmøtet. Kontrollkomiteen avgir uttalelse 
til årsmøtet om styrets årsmelding og regn-
skap og om anvendelse av disponible midler.

Nortura SA sine hjemmesider er hoved-
kanal i forhold til investorer, kunder og 
medlemmer.

Anbefalingen vedrørende revisjon anses 
ivaretatt ut fra vedtektenes bestemmelser og 
etablert praksis.

Driften
Et g jennomgangstema for drif ten i 2012 
har vært kontinuerlig forbedring (KF) hvor 
målet er effektive produksjons- og arbeids-
prosesser. Gjennom målrettet systematikk , 
forankring og deltakelse på alle nivåer, har 
fabrikkene kommet frem til og g jennom-
ført en rekke forbedringstiltak . Fabrikkene 
har hatt gode resultater av dette arbeidet. 
Totalt har 3 fabrikker g jennomgått KF i 2012. 
I 2013 skal KF-arbeidet tas videre til trinn 
2. Da vil benchmarking fabrikkene i mellom 
ligge til grunn for forbedringstiltakene.

I tillegg til KF på fabrikkene, har det vært 
jobbet med KF “på tvers” av forretnings-
områdene, såkalt verdikjedeforbedring. 
Dette har blant annet vært g jennomført på 
verdikjeden for spekemat, hvor impliserte 
fra Nortura Sogndal, salg, markedsføring, 
produktutvikling og produksjonsplanlegging 
har deltatt .

Det har også vært g jennomført forbedrings-
tiltak på tilførselsarbeidet, hvor målet har 
vært å knytte tilførselsområdet og lokale 
slakterier tettere sammen. Både Nortura 
Tønsberg, Sarpsborg og Rudshøgda 
har vært involvert i dette sammen med 
medlemsområdet.

Nortura har de siste to årene g jort store 
endringer i sin struktur for eggpakkerier. 
Drif ten ved pakkeriene på Silsand og Bø ble 
lagt ned i fjor. Omstillingen har vært g jort 
på en god måte, og i samarbeid med de 
ansatte. De fleste har fått en ny jobb, i eller 
utenfor konsernet. Volumene fra de to anleg-
gene har blitt overført til pakkeriene i Hå, 
Heimdal og Rakkestad. I juni startet drif ten i 
nytt eggpakkeri i Rakkestad.

På Nortura Hærland er planarbeidet for 
nytt fjørfeslakteri i gang. Kjøttpakkesenteret 
Norfersk AS åpnet i september, og i Skjeberg 
åpnet Norilia Europas mest moderne hudan-
legg i august.

Dyretransport 2012 Transporterte dyr Transporttid % døde

Gris 1 049 907 2 t  31 min 0,015 %

Storfe 201 165 3 t  19 min 0,001 %

Småfe 731 098 3 t  50 min 0,009 %

Kylling 47 358 462 2 t  11 min 0,114 %

Kalkun 843 557 1 t  47 min 0,100 %



Tilførsel tonn 2011 2012

Gris  85 402  85 799 

Storfe/kalv  56 539  54 556 

Småfe  15 428  15 188 

Egg  39 592  40 094 

Kylling  54 527  59 482 

Kalkun  6 252  6 970 
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Nortura Bodø ble lagt ned i juni. Nortura 
Sarpsborg og Nortura Målselv overtok volu-
mene. Som for de andre omstillingsprosjek-
tene, er de fleste overtallige i Nortura Bodø 
i ny jobb. Nortura Målselv rustes nå opp til å 
bli et fyrtårn for arktisk mat, med Thulefjord 
og andre nord-norske spesialiteter i porte-
føljen. Arbeidet med dette pågår videre i 
2013.

Totalmarked
Totalmarkedet for kjøtt og egg var i 2012 
preget av høy salgsvekst for alle dyreslag, 
unntatt for gris. Det var underskudd i marke-
dene for storfe, lam og kylling, mens det for 
gris var økende overskudd. For egg økte 
produksjonen mer enn salget, og over-
skuddet ble på 1 100 tonn. I løpet av året ble 
det åpnet for import ved administrative toll-
nedsettelse både for storfe, lam, og kylling. 
Importen av svineribbe til jul falt fra 1 000 
tonn i 2011, til 300 tonn i 2012. Det skjedde 
som følge av at nedskjæring av gris fra regu-
leringslagret til ribbe økte fra 2 000 tonn i 
2011 til 4 200 tonn i 2012. Tiltaket sparte 
griseprodusentene for i overkant av NOK 30 
millioner i eksporttap.

Det har ikke vært storfe på reguleringsla-
gret i 2012. Salget økte som året før med 
3 prosent, mens tilførslene ble redusert 4 
prosent. Underdekningen av fersk norsk 
storfe g jennom året ble dekket opp med 
import av 12 300 tonn ved administrativ 
tollnedsettelse. Planlagt g jennomsnittlig 
engrospris for storfe ble økt med kr 1,30 
i første halvår, hvorav 49 øre skyltes redu-
sert matproduksjonsavgif t . Engrospris økte 
videre med kr 1,50 i andre halvår.

Tilførslene av gris økt med én prosent i løpet 
av året . Salget ble redusert med én prosent. I 
første halvår var engrosprisen for gris 62 øre 
under målprisen, og i andre halvår kr 1,02 
lavere enn ny målpris, som ble økt med 68 
øre.

Markedsituasjonen for egg snudde i løpet av 
forsommeren fra balanse til overskudd. Frem 
til høsten økte lageret av egg med nærmere 
1.000 tonn. Eggproduktfabrikken gikk fra 
sommeren av på høygir for å ta unna mest 
mulig av lageret før det ble for gammelt . 
Det ble i denne perioden produsert flere 

produkter for ferdiglager som medfører redu-
sert etterspørsel etter egg fra fabrikken i 
første del av 2013. I første halvår ble det et 
mindre prisavvik i forhold til målpris for egg. 
I annet halvår falt engrosprisen 15 øre under 
målpris.

Lammesesongen ble preget av under-
skudd allerede fra oppstarten. Det medførte 
at fra midten av oktober ble det åpnet for 
import av lam, primært til pinnekjøttproduk-
sjon. Lammevekten økt med 0,6 kg og kom 
tilbake til en normal situasjon. Antall lam 
slaktet i Norge ble redusert med 30.000 som 
følge av færre lam pr søye. I sum gikk tilførs-
lene tilbake med 2 prosent. Målprisen på lam 
ble tilnærmet tatt ut i 2012.

Den største salgsveksten av kjøtt i 2012 
var nok en gang på kylling med hele syv 
prosent, og deretter kalkun med fem 
prosent. Produksjonen av kylling økt også 
med syv prosent, og kalkun økte med ti 
prosent. Det var store deler av året under-
dekning av kylling og på høsten ble det 
åpnet for import av hel kylling. Det ble i 
denne perioden importert 350 tonn.

Tilførsler
I 2012 hadde Nortura en markedsandel 
på 66,9 prosent på storfe, småfe og gris. 
Nedgangen de foregående år har dermed 
stagnert . For storfe og småfe har det vært 
en liten fremgang, mens det har vært en 
svak nedgang i markedsandeler for gris. I 
2011 ble det satt i gang ku/kalv-avtaler og 
endringer på Norsk Kjøttfe som ser ut til å ha 
virket . Det ble etablert et meget stort antall 
lammeringer i 2012, noe som har hatt en 
positiv effekt på tilførslene.

For egg og fjørfe er markedsandelene noe 
høyere, 69,0 prosent på egg og 72,6 prosent 
på fjørfekjøtt . Nortura har tatt markedsan-
deler på kalkun, mens kylling er tilnærmet 
uendret fra året før. Nortura har tapt 
markedsandeler på egg.

I løpet av 2012 ble “Handlingsplanen for økte 
tilførsler” utarbeidet. Planen skal g jennom-
føres i løpet av en treårsperiode og sikte-
målet er å befeste og å styrke vår posisjon i 
tilførselsmarkedet for alle dyreslag.

Skjæring tonn 2011 2012

Gris  62 145  64 065 

Storfe/kalv  41 421  41 715 

Småfe  10 103  9 576 
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utvalg i arbeid som skal utrede de flaske-
halser i storfekjøttproduksjonen. Vi forventer 
at departementet kommer tilbake med en 
langsiktig strategi og konkrete tiltak ved 
Jordbruksoppgjøret 2013.

Nortura har over flere år pekt på at 
importvernet for deler av kjøttproduksjonen 
ikke har vært velfungerende. Vi var derfor 
tilfreds med at Regjeringen i Statsbudsjettet 
for 2013 foreslo overgang til prosenttoll for 
enkelte toll-linjer for lam og storfe.

Markedsordningene for bl.a. kjøtt og egg, 
og samvirkets rolle som markedsregulator 
fikk ved flere anledninger i 2012 bred støtte 
i Stortinget. Vi opplever likevel at dette er 
tema som har fått stor oppmerksomhet 
i den offentlige debatten, og har sett det 
som vår oppgave å øke informasjonen om 
ordninger, virkemåte og roller til relevante 
beslutningstakere og meningsbærere.

Innenfor matlovgivning og veterinære 
spørsmål blir rammevilkår og regelverk i 
hovedsak fastsatt i Brussel. Matindustrien 
blir i liten grad og for sent koblet inn i 
prosessene som norske myndigheter deltar 
i forut for beslutningene i EU. Som en del 
av høringen av NOU 2012: 2 “Utenfor og 
innenfor”, fremmet Nortura sammen med 
NHO og Landbrukssamvirket et forslag om 
å opprette en formell samarbeidsarena for 
slike tema og prosesser. NOU-en inkludert 
vårt innspill er nå til behandling i Stortinget.

Juridiske prosesser
I tvisten mellom Nortura og Cardinal Foods/
Jærkylling foretok selskapet en intern g jen-
nomgang av samarbeidet i 2010. I prosessen 
fant Nortura forhold knyttet til avtale og 
samarbeid som kunne være i strid med 
Konkurranseloven. Nortura gikk derfor selv 
til Konkurransetilsynet i 2010 for å be om en 
vurdering av forholdet. Konkurransetilsynet 
avsluttet i desember 2012 arbeidet ved å 
legge saken til side. Det ble ikke vedtatt 
noen sanksjoner mot noen av partene, som 
følge av tilsynets gransking. Tvisten med 
Jærkylling er løst g jennom et nytt avtaleverk 
som trådte i kraft 29. mai 2012.

Nortura har for øvrig ingen pågående juri-
diske prosesser som innebærer vesentlig 
juridisk eller økonomisk risiko.

Dyrehelse og beredskap
Mattilsynet g jennomførte i 2012 en stor 

Sluttmarked
Forbrukertrendene har vært relativt stabile 
de siste årene; sunn, enkel, nytelse og kort-
reist mat med historie. Samtidig ser vi en 
svak bedring av matkapitalen blant nord-
menn. Forbrukerne er opptatt av natur-
lige råvarer, opprinnelse og mangfold. Den 
nye Mathallen i Oslo er et godt eksempel på 
dette.

Nortura møter disse trendene g jennom en 
sterkere satsning på produktutvikling på 
merkevarene. Veletablerte produkter er i 
2012 videreutviklet til tydeligere konsepter 
der kvalitet , pakkemetoder, design, produkt-
varianter, forlengelse av sesong og målrettet 
markedskommunikasjon integreres for å 
skape merverdi for kunder og forbrukere.

En av kampanjene som ga meget 
god respons hos forbruker var 
NoVENNberkampanjen, som hadde som mål 
å inspirere forbrukerne til å bruke julepro-
duktene på nye måter og få en god start på 
julehandelen. Kampanjen var vellykket og 
satte julehandelen i gang tidligere enn før, og 
var med på å gi oss en god julehandel.

Nortura lanserte 92 nye produkter til daglig-
varehandelen i 2012: 56 Gildeprodukter, 33 
Priorprodukter

Nortura lanserte i 2012 35 nye produkter 
i PROFF-markedet. Nortura PROFF hadde 
forøvrig et toppår med en vekst på 12 
prosent og mange nye og viktige kontrakter. 
Et av høydepunktene var kontrakten 
med Mix-kjeden som åpner for vekst i 
KBS-markedet.

Nortura valgte i 2012 å delta på ulike 
festivaler og messer, som for eksempel 
Matstreifarrangement i Oslo og i Det norske 
måltid. Nortura g jorde det også sterkt i NM 
i Kjøttprodukter der sju gull, tre sølv og to 
bronser ble fasiten.

Nærings- og matpolitikk
Landbruksmeldinga og Jordbruksoppgjøret 
dominerte det næringspolitiske arbeidet 
i første halvår 2012. Nortura ga klare og 
konkrete innspill, spesielt knyttet til å 
skape ny giv i storfekjøtt-produksjonen. 
Ved behandlingen av Jordbruksoppgjøret 
fulgte Stortinget opp, og ba 
Landbruksdepartementet om å utforme en 
nasjonal strategi for økt produksjon av stor-
fekjøtt . Departementet har satt et ekspert-

Utvikling markedsandeler* Gilde 2012 (%)

Utvikling markedsandeler* Prior 2012 (%)

*) markedsandelene er uttrykt i omsetningsverdi

Varegruppe Markedsandel Endring

Ferskt rent kjøtt 28,6 1,8

Ferskt kjøttpålegg 58,1 0,5

Ferskt f jør fe 0,1 0,1

Pølser 63,2 2,5

Ferske deiger/farser 44,3 -1,7

Spekepølse 19,3 0,1

Ferskt bearbeidet kjøtt 41,1 -0,4

Spekemat 18,5 -1,5

Fersk postei 33,5 0,4

Bacon 50,1 -1,1

Dypfr yst bearbeidet kjøtt 6,8 -6,4

Varegruppe Markedsandel Endring

Ferskt kjøttpålegg 9,0 0,4

Ferskt f jør fe 27,6 0,4

Pølser 8,0 -0,6

Ferske deiger/farser 3,0 -0,4

Egg 41,5 -6,2

Ferskt bearbeidet kjøtt 3,9 -1,0

Fersk postei 1,7 0,0

Dypfr yst bearbeidet kjøtt 0,7 0,7



nasjonal øvelse for Munn- og klauvsjuke 
(MKS) hvor næringen var involvert . Et even-
tuelt utbrudd av MKS vil raskt få svært store 
konsekvenser både for husdyrnæringen, for 
slakteriene og for næringsmiddelindustrien. 
Øvelsen avdekket flere forbedringsområder. 
Spesielt viktig blir det å følge opp konse-
kvensene for håndtering av kjøttråvarer 
og produkter, samt hvilke erstatningsord-
ninger og/eller katastrofefond som vil g jelde 
for industrien i situasjoner med utbrudd av 
alvorlige smittsomme dyresjukdommer.

Høsten 2011 ble et nytt virus, kalt 
Schmallenbergvirus, oppdaget hos drøv-
tyggere i Tyskland, Nederland og Belgia. 
Viruset ble seinere påvist i flere andre euro-
peiske land. Schmallenbergvirus spres via 
sviknott og kan forårsake alvorlige misdan-
nelser hos lam, kalv og kje. Infeksjon med 
Schmallenbergvirus kan også gi akutt 
sjukdom hos storfe med feber, nedsatt 
matlyst , fall i melkeytelsen og mer sjeldent 
diaré. Høsten 2012 ble viruset for første 
gang påvist i sviknott i Norge. Nærmere 
undersøkelser viser nå at det er over 400 
besetninger som er positive for antistoffer. 
Mattilsynet vil foreløpig ikke iverksette 
tiltak , men vil undersøke nærmere i noen 
av de positive besetningene med å ta ut 
blodprøver.

Tilstedeværelse og H-verdi
Nortura har hatt en nedgang i antall person-
skader de siste årene. Den positive utvik-
lingen har flatet ut . Det totale antall fraværs-
skader i 2012 var 239, mot 242 i 2011. 
H-verdien har økt fra 27 til 31 i løpet av 

2012. Dette til tross for fokus på og arbeid 
med risikovurderinger, oppfølging av person-
skader, HMS-observasjoner og g jennomfø-
ring av sikkerhetskurset “Trygg på jobben”. 
Skadene er stort sett små, men på grunn av 
virksomhetens art , må de ansatte tilbringe 
noen dager hjemme. Skadene fordeler seg 
på 87 kutt- og stikkskader, 83 klem-, støt- og 
påkjørselskader, 52 fallskader, 15 kjemikalie- 
og brannskader og 15 andre typer skader.

Tilstedeværelsen viser en gledelig utvik-
ling og har gått opp fra 91,4 prosent til 
92,3 prosent. Korttidsfraværet var i 2012 
på 3,2 prosent, 0,1 prosentpoeng under 
fjoråret . Langtidsfraværet var på 4,5 
prosent, 0,8 prosentpoeng under fjoråret . 
Fraværsoppfølgingen i avdelingene og kvali-
teten på oppfølgingsplanene som lokal 
drif tsstøtte sender NAV, blir stadig bedre.

Likestilling og mangfold
Mangfold representerer en kollektiv kompe-
tanse som bringer Nortura fremover ved 
at praksis møter teori, lang erfaring møter 
ny kunnskap, gammel møter ung og norsk 
kultur møter fremmed. Nortura er en multi-
kulturell arbeidsplass med medarbeidere fra 
ca. 70 ulike nasjoner hvor ca. 20 prosent er 
fremmedkulturelle.

En rekke tiltak er iverksatt for å tilpasse 
arbeidsplassen til medarbeidere med ulik 
bakgrunn; språkopplæring, lokale kultur-
kvelder med ulike mattradisjoner i sentrum. 
Vi legger til rette for at medarbeidere med 
ulike religiøse tradisjoner skal få prakti-
sere disse. Som eksempler kan nevnes at 
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muslimer får permisjon i forbindelse med 
Id og så er det tilrettelagt for muslimske 
kvinner som ønsker å bruke hijab.

Det er ikke rapportert om mobbetilfeller. Et 
godt apparat av tillitsvalgte og verneombud 
er et viktig bidrag i arbeidet med å få til et 
godt arbeidsmiljø.

Det er 36 prosent kvinner og 64 prosent 
menn i konsernet. For ledende stillinger 
er fordelingen 24 prosent kvinner og 76 
prosent menn.

Ytre Miljø
Norturas mål er at aktiviteten ved våre 
fabrikker i minst mulig grad skal påvirke det 
ytre miljø. Energieffektiviteten for Norturas 
produksjonsanlegg ligger i 2012 på omtrent 
samme nivå som for 2011. Det er stor varia-
sjon i energieffektivitet . Nortura Rudshøgda 
er den fabrikken i konsernet som de siste 
årene har jobbet mest aktivt med energio-
ptimalisering og har tatt i bruk nye tekno-
logiske løsninger for å redusere energifor-
bruket. Energibruken er redusert med 4 
mill kWh siden 2006. I samme periode har 
produksjonen økt med ca. 60 prosent.

Alle slakteriene må ha utslippstillatelse fra 
Fylkesmannen, som regulerer belastningen 
på det kommunale avløpsnettet . I 2012 er 
det gitt ny tillatelse til Nortura Egersund. 
Flere kommuner ønsker å regulere utslippet 
til avløpsnettet uavhengig av de krav som 

er satt i tillatelser fra Fylkesmannen. Dette 
skaper utfordringer da vi må forholde oss til 
to forskjellige myndigheter. Det er i løpet av 
2011 og 2012 investert over NOK 20 milli-
oner i interne renseanlegg på tre av våre 
fabrikker. Investeringene vil fortsette med to 
nye fabrikker i 2013/2014.

Styring av kjemikaliebruk er opprettholdt på 
et godt nivå. Utfasinger av kjemikalier skjer 
løpende etter hvert som forskrif ter og krav 
endres.

Myndighetene stiller skjerpede krav til over-
våking av vår påvirking av det ytre miljø. 
Nortura har i 2012 laget egne prosedyrer i 
vårt styringssystem som skal ivareta disse 
kravene.

Redegjørelse for årsregnskapet
I årsregnskapet er forutsetningen om fort-
satt drif t lagt til grunn fordi det etter styrets 
oppfatning ikke foreligger forhold som tilsier 
noe annet. Nortura SA har ved utgangen av 
året tilgang til tilstrekkelige kreditter og refi-
nansieringsbehov i 2013 er sikret g jennom 
langsiktige trekkrettigheter i bank .

Nortura hadde en tilfredsstillende resultat-
utvikling i 2012 med en god utvikling i den 
underliggende drif ten. Konsernets drif tsinn-
tekter ble NOK 19,2 milliarder, en økning på 
NOK 1 044 millioner fra året før. Fra årsskif tet 
2011/12 er det g jort en prinsippendring 
ved at slaktemarginen på fjørfe håndteres 
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på samme måte som for de andre dyresla-
gene, noe som har økt drif tsinntektene med 
NOK 678 millioner i 2012. Korrigert for dette 
er den reelle veksten i drif tsinntekter NOK 
494 millioner, hvorav NOK 406 millioner kom 
i datterselskaper som driver internasjonal 
handel med kjøttråvarer og NOK 52 millioner 
i datterselskapet som omsetter biprodukter 
både i Norge og internasjonalt . Veksten i 
salgsinntekter i morselskapet Nortura SA var 
på NOK 55 millioner. Korrigert for at fjoråret 
inneholdt 193 millioner i gevinster fra salg av 
anlegg, ble økningen i salget NOK 248 milli-
oner eller ca. 1,8 prosent.

Bruttomargin i konsernet, justert for salgsge-
vinster og prinsippendringer, er ned fra 34,4 
prosent i 2011 til 34,2 prosent i 2012. Fallet 
i bruttomargin skyldes både lave marginer 
på veksten internasjonalt , og en viderefø-
ring av markedstrenden fra 2009/2010 med 
pris/marginpress og økt markedsandel for 
handelens egne varemerker innenlands. 
Kostnadssiden i konsernet har et svært 
beskjedent innslag av importerte varer/
tjenester og er tungt eksponert for innen-
landsk lønns- og prisvekst på innsatsfak-
torer. Marginreduksjonen er derfor fort-
satt en betydelig utfordring for konsernets 
lønnsomhet.

Marginpresset er kompensert g jennom 
kostnadsreduksjoner, bedre råvareut-
nyttelse og lansering av nye produkter. 
Forbedringsarbeidet er systematisert i et 
program for kontinuerlig forbedring i store 
deler av virksomheten.

Regnskapet for 2012 inneholder ca. NOK 10 
millioner i netto engangskostnader (salgs-
gevinster minus omstillingskostnader). Dette 
er en stor endring fra 2010 og 2011, hvor 
det var netto engangsinntekter på respektive 
NOK 228 millioner og NOK 104 millioner.

EBIT (drif tsresultat) er NOK 403 millioner 
i 2012 mot NOK 328 millioner året før, en 
forbedring på NOK 75 millioner. Justert EBIT 
er NOK 203 millioner bedre enn året før, NOK 
427 millioner mot NOK 223 millioner. 

Netto finansresultat er på NOK 64 millioner 
mot NOK 76 millioner året før. Den posi-
tive utviklingen skyldes først og fremst at 
resultatandel i tilknyttede selskap (eierandel 
20-50 prosent er økt mot tidligere år. Netto 
rentebærende g jeld er økt med NOK 240 
mill. i løpet av året , fra NOK 1.792 millioner til 
NOK 2 033 millioner.
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Nyinvesteringer i 2012 er på NOK 653 milli-
oner mot NOK 278 millioner året før. Årets 
ordinære avskrivninger er på NOK 469 
millioner. 
Resultat før skatt er på NOK 339 millioner 
mot NOK 252 millioner året før, mens justert 
resultat før skatt er NOK 215 millioner bedre 
enn året før, NOK 363 millioner. mot NOK 
148 millioner.

Markedsrisiko
Konsernet er utsatt for normal risiko som 
følge av konkurransesituasjonen i marke-
dene det operer. Over lang tid har markedet 
vært preget av lav, men stabil vekst i kjøtt-
forbruk . Fra 2009 har dagligvarehandelen 
satser mer på egne varemerker (EVM) i 
konkurranse med merkevarene. Dette ligger 
som en latent risiko også fremover.

Finansiell risiko
Konsernets virksomhet er utsatt for rente-
risiko, kredittrisiko og i noen grad valutari-
siko, og styrer mot å ha en akseptabel risi-
koeksponering innenfor disse områdene. 
Uønskede negative effekter på konser-
nets resultat , egenkapital og kontantstrøm 
unngås g jennom operasjonell overvåkning 
og styring av risikoeksponering, samt ved å 
bruke finansielle sikringsinstrumenter innen 
fastsatte rammer.

Renterisiko
Rentebærende g jeld er i hovedsak knyttet 
til f lytende rente (NIBOR) og er ekspo-
nert for endringer i kortsiktig rentenivå. 
Rentesikringspolicyen er å sikre ca. halv-
parten av rentebærende g jeld mot rente-
svingninger. Ved årsskif tet var NOK 940 milli-
oner knyttet til det langsiktige rentenivået 
g jennom rentebytteavtaler (swaps), med 
løpetid fra to til ni år. I tillegg har Nortura 
SA to lån på til sammen NOK 200 millioner, 
der halvparten har rentebinding i fem år og 
resten i ni år.

mil l  kr 2012 2011 Endring

EBIT 403 328 70

Salgsgevinster -4 -193 189

Omstilling-/engangsposter 21 68 -47

Nedskrivninger 7 21 -14

Justert EBIT 427 223 203

Netto finans -64 -76 12

Justert resultat 363 148 215
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Likviditetsrisiko
Nortura finansierer normalt ca. en fjerdedel 
av sine løpende likviditetsbehov i sertifikat-
markedet og ved andre kortsiktige innlån. 
For å eliminere refinansieringsrisiko ved 
låneforfall er det etablert langsiktige kommi-
terte bilaterale lånerammer hos anerkjente 
banker på til sammen NOK 1 200 millioner. 
Rammene vil kunne dekke aktuelle lånefor-
fall samt eventuelle ekstraordinære likvidi-
tetsbehov som påregnelig vil kunne oppstå 
i et industriselskap med Norturas virk-
somhet og omfang. Nortura har tilgang til 
å låne fra Omsetningsrådets fond for kjøtt 
og fond for egg til å finansiere lagerbehold-
ningene for markedsregulering. Det er også 
etablert en særskilt kredittfasilitet med en 
ramme på NOK 150 millioner for å sikre 

finansiering av markedsreguleringslageret 
dersom fondet ikke har tilstrekkelige midler. 
Sistnevnte fasilitet vil ikke bli fornyet ved 
forfall i februar 2013, som konsekvens av 
vedtak i Omsetningsrådet for Kjøtt og Egg. 
Nortura innstilte positivt til dette vedtaket, 
etter at Omsetningsrådet har besluttet å øke 
fondene.

Valutarisiko
Konsernet er eksponert mot valutasving-
ninger knyttet til internasjonal handel, virk-
somhet i Sverige, Danmark , England og 
Namibia, samt innkjøp med oppgjør i uten-
landsk valuta. Konsernet benytter finansi-
elle instrumenter, primært valutaterminer og 
valutaopsjoner, til å redusere denne risikoen.

Oslo, 14. februar 2013

Sveinung Svebestad
Styreleder

Teig Madsen

Lars Petter Bartnes

Kari Redse Håskjold
Nestleder

Kjersti Hoff

Kay R. Kristoffersen

Elisabeth Hoff Aarstad

Jofrid Torland Mjåtveit
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Årsresultat i Nortura SA 248 063 932 kr

Overføres fra fond for vurderingsforskjeller -  1 799 676 kr

Avsatt 4,59 % rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 20 185 000 kr

Overføres til individuelle medlemskapitalkonti 80 000 000 kr

Etterbetaling til medlemmer 80 000 000 kr

Skatteeffekt etterbetaling -22 400 000 kr

Overføres til fri egenkapital 92 078 608 kr

Runar A. Larsen
Konsernsjef

Einar Høstbjør

Hans Kristian Heum

Live Major

Viggo Sennesvik

Trond Andersen

Ken Ove Sletthaug

Disponering av årsresultatet i Nortura SA 2012

Kredittrisiko
Gjennom konsentrasjonen i dagligvarehan-
delen har Nortura etterhvert langt færre, 
men større debitorer i konsernets største 
markedssegment. Betalingsevnen vurderes 
som god, noe som har vært synligg jort 
g jennom svært små tap g jennom flere år. 
Risikoen er noe større i industrimarkedet og 
på tilgodehavender på omsetning (livdyr) til 
eiernes egen produksjon. I disse markeds-
segmentene er det mange små aktører slik 
at risikoen samlet sett er beskjeden.

Nortura har garantiforpliktelser i forbindelse 
med drif tskredittordningen i landbruket hvor 
andel av innvilget kreditt ved utgangen av 
2011 var på NOK 743,5 millioner.

Styrets forslag til disponering av 
årsresultatet i Nortura SA
Styret vurderer det slik at årets resultat 
gir grunnlag for maksimal rente etter 
Samvirkeloven på andelskapital/individuell 
medlemskapital, etterbetaling av NOK 80 
millioner til eierne og avsetning av NOK 80 
millioner på individuelle medlemskapital-
konti i forhold til eiernes omsetning med 
Nortura SA i 2012. Resten av årsresultatet 
foreslås tillagt fri egenkapital. Disponeringen 
øker egenkapitalen i morselskapet med 
NOK 172 millioner og egenkapitalandelen 
i konsernet øker fra 39,1 prosent til 39,7 
prosent. 



Tall i 1000 kr

Driftsinntekter Note Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Salgsinntekt 3 16 376 015 15 925 696 14 440 452 14 385 717

Annen drif tsinntekt 3,20 2 801 239 2 207 647 2 794 962 2 220 379

Sum driftsinntekter 19 177 254 18 133 344 17 235 414 16 606 095

Driftskostnader

Varekostnad 4 12 797 071 11 765 997 11 351 916 10 793 725

Personalkostnader 5,  7 3 426 625 3 348 300 3 184 198 3 126 584

Avskrivninger/nedskrivninger på varige drif tsmidler 8 476 233 521 805 383 970 428 401

Avskrivninger/nedskrivninger av immaterielle eiendeler 9 -6 081 -4 070 -12 329 -12 329

Annen drif tskostnad 2,  6 2 080 141 2 173 478 1 995 695 2 052 708

Sum driftskostnader 18 773 989 17 805 510 16 903 450 16 389 090

Driftsresultat 403 265 327 834 331 964 217 005

Finansinntekter og finanskostnader

Resultat fra investering i datterselskap 21 500 27 680

Resultat fra investering i tilknyttede selskap 12 62 080 37 727 60 889 37 271

Annen finansinntekt 2 56 495 78 483 94 760 96 200

Annen finanskostnad 2 182 866 192 464 183 508 186 688

Netto finansposter -64 291 -76 253 -6 359 -25 538

Ordinært resultat før skattekostnad 338 974 251 581 325 605 191 467

Skattekostnad 18 91 090 66 842 77 541 45 547

ÅRSRESULTAT 247 884 184 739 248 064 145 921

Minoritetens andel av årsresultatet 17 778 17 544

Styret foreslår følgende disponering av årets resultat:

Avkastning på andelskapital 20 185 22 000

Etterbetaling til medlemmer 80 000

Skatteeffekt etterbetaling -22 400

Overføres til medlemskapitalkonto 80 000 80 000

Overføres til/fra fond for vurderingsforskjeller -1 800 19 005

Overføres til/fra fri egenkapital 92 079 24 916

Sum disponert 248 064 145 921
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Balanse eiendeler

Tall i 1000 kr

ANLEGGSMIDLER Konsern Konsern Morselskap Morselskap

Immaterielle eiendeler Note 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

Utsatt skattefordel 18 193 511 164 118 158 056 134 659

Varemerker og lignenede rettigheter 9 930 1 046 0 0

Goodwill 9 -30 908 -37 105 -31 013 -43 342

Sum immaterielle eiendeler 163 533 128 059 127 043 91 316

Varige driftsmidler

Bygninger, tomt og annen fast eiendom 8 2 062 530 1 980 103 1 609 432 1 653 513

Maskiner og anlegg 8 689 743 644 748 453 477 488 708

Drif tsløsøre, inventar o.l. 8 346 003 304 484 286 804 269 677

Sum varige driftsmidler 3 098 277 2 929 335 2 349 713 2 411 898

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 11 0 0 282 946 218 549

Lån til foretak i samme konsern 15 0 0 446 749 274 710

Investeringer i tilknyttede selskap 12 191 770 177 847 184 723 171 498

Lån til tilknyttet selskap 15 32 401 36 858 32 401 36 858

Investeringer i aksjer og andeler 13 55 289 51 169 50 706 46 643

Pensjonsmidler 7 503 168 415 347 495 149 417 030

Andre langsiktige fordringer 15 78 808 76 220 76 468 73 755

Sum finansielle anleggsmidler 861 436 757 442 1 569 143 1 239 043

Sum anleggsmidler 4 123 245 3 814 836 4 045 898 3 742 257

OMLØPSMIDLER

Varebeholdning

Varebeholdning 4 2 000 736 1 807 211 1 840 788 1 656 039

Sum varebeholdning 2 000 736 1 807 211 1 840 788 1 656 039

Kortsiktige fordringer

Kundefordringer 15 1 323 543 1 306 988 1 145 174 1 138 538

Andre kortsiktige fordringer 15,  21 114 155 181 974 130 785 187 327

Sum kortsiktige fordringer 1 437 697 1 488 961 1 275 959 1 325 865

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 14 0 2 455 0 2 455

Sum investeringer 0 2 455 0 2 455

Kontanter og bankinnskudd

Kontanter og bankinnskudd 17 362 940 764 107 322 119 654 489

Sum kontanter og bankinnskudd 362 940 764 107 322 119 654 489

Sum omløpsmidler 3 801 374 4 062 735 3 438 865 3 638 848

SUM EIENDELER 7 924 619 7 877 570 7 484 764 7 381 106
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Tall i 1000 kr

EGENK APITAL Konsern Konsern Morselskap Morselskap

Innskutt egenkapital Note 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

Obligatorisk andelskapital 19 225 432 224 316 225 432 224 316

Frivillig andelskapital 19 72 24 72 24

Sum innskutt egenkapital 225 504 224 340 225 504 224 340

Opptjent egenkapital

Fri egenkapital 19 0 0 2 356 945 2 355 837

Konsernets fond 19 2 542 105 2 559 559 0 0

Fond for vurderingsforskjeller 19 0 0 115 078 116 878

Medlemskapitalkonto 19 291 895 214 322 291 895 214 322

Minoritetsinteresser 19 82 952 78 910 0 0

Sum opptjent egenkapital 2 916 952 2 852 791 2 763 918 2 687 037

Sum egenkapital 3 142 456 3 077 131 2 989 422 2 911 377

LANGSIKTIG GJELD

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 7 95 044 116 439 87 678 113 426

Langsiktige finansielle forpliktelser 8,16,17 111 980 135 137 101 666 118 191

Avsetning for forpliktelser 10 133 557 0 133 557 0

Utsatt skatt 17 5 879 4 260 0 0

Sum avsetning for forpliktelser 346 459 255 836 322 900 231 618

Annen langsiktig g jeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 15,16,17 1 086 184 1 616 550 1 059 417 1 579 750

Obligasjonslån 17 900 000 500 000 900 000 500 000

Annen langsiktig g jeld 15 34 274 37 155 31 380 31 056

Sum annen langsiktig g jeld 2 020 458 2 153 705 1 990 797 2 110 806

Sum langsiktig g jeld 2 366 918 2 409 541 2 313 697 2 342 424

KORTSIKTIG GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner 12 715 35 867 0 0

Leverandørg jeld 15 999 294 824 595 902 175 707 526

Betalbar skatt 18 47 953 54 719 28 510 28 416

Skyldig offentlige avgif ter 16 220 523 229 932 200 802 211 427

Annen kortsiktig g jeld 15,17,21 1 134 761 1 245 785 1 050 157 1 179 935

Sum kortsiktig g jeld 2 415 245 2 390 898 2 181 644 2 127 305

SUM GJELD OG EGENK APITAL 7 924 619 7 877 570 7 484 764 7 381 106

Runar A. Larsen
Konsernsjef

Oslo, 14. februar 2013
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Tall i 1000 kr

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Resultat før skattekostnad 338 974 251 581 325 605 191 467

- Periodens betalte skatter -62 458 -44 987 -36 155 -25 043

-/+ Gevinst og tap på anleggsmidler -9 334 -190 748 -3 376 -190 497

+ Avskrivinger og nedskrivinger 470 152 517 735 371 641 416 072

+/- Endring i varelager -193 525 -54 076 -184 749 24 549

+/- Endring i kundefordringer -16 555 -127 179 -6 636 -65 218

+/- Endring i leverandørg jeld 174 699 -153 392 194 648 -201 654

+/- Resultat ved bruk av egenkapitalmetoden -62 080 -37 727 -60 889 -37 271

+/- Poster klassifisert som investerings/finansierings aktiviteter 1 015 7 233 11 015 10 633

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -273 491 43 084 -281 810 8 771

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 367 397 211 523 329 295 131 810

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

+ Innbetalinger ved salg av varige drif tsmidler 16 564 203 659 9 458 207 909

- Utbetalinger ved kjøp av varige drif tsmidler -652 733 -281 934 -327 867 -205 056

+/- Endring i langsiktige fordringer 1 869 1 505 -170 295 37 778

+ Innbetalinger ved andre investeringer og utbytte 50 872 34 228 50 415 33 961

- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -5 361 -33 106 -86 625 -28 622

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -588 789 -75 647 -524 913 45 970

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviteter

+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig g jeld 100 000 765 000 100 000 765 000

- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig g jeld -656 404 -53 845 -636 534 -45 594

+/- Netto inn-/utbetalinger av obligasjonslån 400 000 -380 500 400 000 -380 500

+/- Netto endring i kassekreditt -23 152 35 867 0 0

+/- Inn / utbetalinger av egenkapital -218 8 419 -218 8 419

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -179 775 374 941 -136 752 347 325

= Netto endring i kontanter og bankinnskudd -401 167 510 816 -332 371 525 105

+ Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved

periodens begynnelse 764 107 250 760 654 489 129 384

+ Likvider ved fusjon/oppkjøp 0 2 530 0 0

= Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved

periodens slutt 362 940 764 107 322 119 654 489

Kontantstrøm
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Konsolidering
Konsernregnskapet presenterer samlet øko-
nomisk stilling, resultat av årets virksomhet og 
kontantstrømmer for morselskapet, Nortura SA, 
og datterselskapene. Datterselskap omfatter de 
selskap hvor Nortura SA direkte eller indirekte 
har bestemmende innflytelse. Bestemmende 
innflytelse anses, i utgangspunktet , å foreligge når 
en direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den 
stemmeberettigede kapital. Det anvendes enhet-
lige regnskapsprinsipp for alle selskap som inngår 
i konsernet.

Alle transaksjoner mellom konsernselskapene, 
mellomværende og urealiserte konserngevinster 
elimineres i konsernregnskapet.

Eierandeler i datterselskap innarbeides i konsern-
regnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen 
mellom kostpris for eierandelene og bokført 
verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet 
analyseres og henføres til de enkelte balanse-
poster i henhold til virkelig verdi. Kostpris som 
overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare 
eiendeler, aktiveres som goodwill og avskrives 
i resultatregnskapet i takt med de underlig-
gende forhold for forventet økonomisk levetid. 
Ved oppkjøp anvendes nominell skattesats ved 
beregning av utsatt skatt på merverdi eksklusiv 
goodwill. Minoritetsinteresser inngår i konsernets 
egenkapital.

Tilknyttede selskap er selskap der konsernet 
har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, og 
hvor andelen er av langsiktig strategisk karakter. 
Betydelig innflytelse foreligger normalt der kon-
sernet har en eierandel på mellom 20 % og 50 %. 
Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapital-
metoden i konsernregnskapet. Konsernets andel 
av resultatet fra tilknyttede selskap er basert på 
resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med 
fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier 
som skyldes at kostpris på eierandelene var høy-
ere enn den ervervede andel av bokført egenka-
pital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i 
tilknyttet selskap vist under finansposter. I balan-
sen vises eierandeler i tilknyttede selskap under 
anleggsmidler. Andel av underskudd i tilknyttede 
selskap resultatføres ikke hvis dette medfører at 
balanseført verdi av investeringen blir negativ, med 
mindre konsernet har påtatt seg en forpliktelse 
eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapet.

Ved innarbeidelse av investeringer i datterselskap 
og tilknyttede selskap hvor årsregnskapene er 
utarbeidet i utenlandsk valuta, omregnes balan-
seposter til norske kroner ved å benytte balanse-
dagens kurs. Resultatposter omregnes til norske 
kroner ved å benytte g jennomsnittskurs for regn-
skapsåret . Omregningsdifferansen som oppstår 
ved at selskapets inngående egenkapital og årets 
resultat er omregnet til annen kurs enn utgående 
egenkapital, føres som korreksjon til konsernets 
egenkapital. Dette omfatter også kursgevinster 
eller – tap som oppstår på transaksjoner som 
anses som valutasikring av en nettoinvestering i et 
utenlandsk selskap.

Driftsinntekter og andre inntekter
Inntekt fra salg av varer resultatføres når levering 
har funnet sted og det vesentligste av risiko og 
avkastning er overført . Tjenester inntektsføres i 
takt med utførelsen.

Driftskostnader
Kostnader resultatføres i samme periode som 
tilhørende inntekt .

Særlige poster
Særlige poster er vesentlige poster som er uvan-
lige og/eller uregelmessige. Slike poster spesifise-
res på egen linje, og grunnlaget for presentasjon 
på egen linje opplyses om i en note.

Hovedregel for klassifisering av 
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klas-
sifiseres som anleggsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen ett år, samt andre eiendeler 
som knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres 
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig 
og langsiktig g jeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fra-
trukket av- og nedskrivninger. Langsiktig g jeld og 
kortsiktig g jeld er vurdert til pålydende beløp.

Immaterielle eiendeler
Goodwill (Badwill) er forskjellen mellom anskaf-
felseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig 
verdi av konsernets andel av netto identifiserbare 
eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet . 
Goodwill ved oppkjøp av datterselskap er klassifi-
sert som immateriell eiendel. Goodwill ved kjøp av 
andel i tilknyttet selskap inngår i balanseført verdi 
på investeringer i tilknyttet selskap. Goodwill testes 
årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelses-
kost med fradrag for akkumulerte av- og nedskriv-
ninger. Avskrivninger for goodwill er fem år med 
mindre lengre levetid er særskilt begrunnet.

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Investeringer i produksjonsanlegg og andre 
varige drif tsmidler måles til anskaffelseskost 
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. 
Anskaffelseskost for varige drif tsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives lineært 
over den økonomiske levetiden. Renter som knyt-
ter seg til anleggsperioden for betydelige varige 
drif tsmidler under oppføring balanseføres som 
en del av kostprisen. Kostnader forbundet med 
normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende 
kostnadsført . Kostnader ved større utskif tninger 
og fornyelser som øker drif tsmidlenes levetid 
vesentlig, aktiveres og avskrives i takt med drif ts-
middelet . Dersom gjenvinnbart beløp av drif tsmid-
delet er lavere enn balanseført verdi og verdifal-
let forventes ikke å være forbigående, foretas 
nedskrivning til g jenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi 
i bruk . Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige 
kontantstrømmene som eiendelen forventes å 
generere.

Leieavtaler
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjo-
nell leie etter en konkret vurdering av den enkelte 
avtale. Eiendeler som leies på betingelser som i 
det vesentlige overfører økonomisk risiko og kon-
troll til selskapet (finansiell leie), balanseføres som 
varige drif tsmidler og tilhørende leieforpliktelser 
medtas i balanseposten avsetning for forpliktelse 
til nåverdien av leiebetalingene. Drif tsmiddelet 
avskrives planmessig, og forpliktelsen reduse-
res med betalt leie etter fradrag for beregnet 
rentekostnad.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og 
datterselskap
Investeringer i datterselskap vurderes etter 
kostmetoden, og tilknyttet selskap vurderes 
etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringene vurderes til anskaffelseskost fra-
trukket eventuelle nedskrivninger. Nedskrivning til 
virkelig verdi g jennomføres dersom verdifallet ikke 
er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag 
fra datterselskapene som representerer avkastning 
i eiertiden, inntektsføres som annen finansinntekt . 
Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap regn-
skapsføres det samme året som datterselskapet 
avsetter beløpet.

Andre aksjer og andeler klassifisert som 
anleggsmidler
Investeringer i anleggsaksjer og andeler hvor 
selskapet ikke har betydelig innflytelse, balansefø-
res til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives 
til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å 
være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene 
som representerer avkastning i eiertiden, inntekts-
føres som annen finansinntekt .
 Langsiktige fordringer
Langsiktige fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for forventet tap. Avsetning til tap 
g jøres på grunnlag av individuelle vurderinger. 
Renteinntekter regnskapsføres når de er opptjent.

Omløpsmidler
Varer
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av 
kostpris etter ”først inn - først ut”-prinsippet og 
virkelig verdi. Kostpris for tilvirkede varer er direkte 
materialer, direkte lønn samt andel av indirekte 
tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte 
varer er anskaffelseskost . Årets varekostnad 
består av kostpris solgte varer med tillegg av 
eventuell nedskrivning i samsvar med god regn-
skapsskikk pr. årsslutt . Virkelig verdier er estimert 
salgspris fratrukket estimerte utgif ter til ferdigstil-
lelse, salg og distribusjon.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres 
til pålydende etter fradrag for forventede tap. 
Avsetning til tap g jøres på grunnlag av individuelle 
vurderinger av de enkelte fordringene.

Obligasjoner og plasseringer i 
pengemarkedspapirer
Markedsbaserte finansielle instrumenter, herunder 
aksjer og obligasjoner, som inngår i en handel-
sportefølje vurderes til virkelig verdi på balanse-
dagen. Andre kortsiktige investeringer vurderes til 
det laveste av g jennomsnittlig anskaffelseskost og 
virkelig verdi på balansedagen.
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Bankinnskudd og kontanter
Regnskapslinjen bankinnskudd og kontanter 
inkluderer både kontanter og bankinnskudd.

Pensjonsordninger 
Selskapet har pensjonsordninger som gir de 
ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. 
Forpliktelsen kostnadsføres over opptjenings-
tiden i henhold til planens opptjeningsformel. 
Allokeringsmetoden tilsvarer planens opptje-
ningsformel med mindre det vesentligste av 
opptjeningen skjer mot slutten av opptjenings-
perioden. Lineær opptjening legges da til grunn. 
Pensjonsforpliktelser beregnes på basis av 
forutsetninger om antall opptjeningsår, diskon-
teringsrente, fremtidig avkastning på pensjons-
midler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og 
nivået på folketrygdens grunnbeløp og aktuar-
messige forutsetninger om dødelighet, frivillig 
avgang og uføretariff. Pensjonsmidlene vurderes 
til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består 
av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig 
verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelse 
på underfinansierte ordninger balanseføres som 
langsiktige finansielle forpliktelser, mens netto 
pensjonsmidler på overfinansierte ordninger 
balanseføres som finansielle anleggsmidler der-
som der er sannsynlig at overfinansieringen kan 
utnyttes. Arbeidsgiveravgif t inkluderes i tallene for 
faktisk underfinansierte ordninger.

Endringer i forpliktelser som skyldes endringer 
i pensjonsplanen, kostnadsføres umiddelbart 
dersom planendringer er ubetingede på tidspunkt 
for endring. Endringer i forpliktelsen og pensjons-
midlene som skyldes endringer i og avvik mot 
beregningsforutsetningene, fordeles over antatt 
g jennomsnittlig g jenværende opptjeningstid for 
den del av avvikene som overstiger 10 % av det 
høyeste av henholdsvis brutto pensjonsforpliktelse 
og brutto pensjonsmidler.

Netto pensjonskostnad, som er brutto pen-
sjonskostnad fratrukket estimert avkastning på 
pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning 
av estimatavvik og endringer i pensjonsplaner, 
klassifiseres som ordinær drif tskostnad og er pre-
sentert sammen med lønn og andre ytelser under 
personalkostnader i resultatregnskapet.

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstil-
lingsprinsippet. Årets innskudd til innskuddsba-
serte pensjonsordninger kostnadsføres når de 
påløper.

Ansettelser i Nortura SA etter 1.7.2007 opptjener 
pensjon etter innskuddsbasert ordning.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regn-
skapsmessig resultat før skatt . Skatt knyttet til 
egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. 
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på 
årets direkte skattepliktige inntekt) korrigert for feil 
i tidligere års beregninger, endring i netto utsatt 
skatt , samt formuesskatt . Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel presenteres netto i balansen for skat-
teposisjoner knyttet til selskap som inngår i skat-
tekonsernet. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn 
av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmes-
sige og skattemessige verdier ved utgangen 

av regnskapsåret . Ved beregningen benyttes 
nominell skattesats. Positive og negative forskjel-
ler vurderes mot hverandre innenfor samme 
tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en 
har midlertidige forskjeller som gir opphav til skat-
temessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel 
balanseføres når det er sannsynlig at denne kan 
utnyttes i fremtidige år.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til va-
lutakurs på transaksjonstidspunktet . Pengeposter 
i utenlandsk valuta, som ikke inngår i sikringsfor-
hold, vurderes til dagskurs og eventuelle ureali-
serte og realiserte gevinster eller tap resultatføres 
under finansposter.

Resultatførte valutavirkninger på g jeld som sikrer 
netto investeringer i utenlandske datterselskap 
reverseres i konsernselskapet og føres mot om-
regningsdifferanse under egenkapitalen.

Finansielle instrumenter
Nortura benytter finansielle sikringsinstru-
menter for å redusere effekten av svingnin-
gene i valutakurser og markedsrenter (NIBOR). 
Sikringsinstrumentene balanseføres ikke. Endring i 
beregnet markedsverdi for sikringshandler myntet 
på regnskapsperioder senere enn balansedato 
resultatføres først i den aktuelle regnskapsperiode.

Bruk av estimater og informasjon om 
betydelige estimater
De beskrevne regnskapsprinsippene innebærer 
at ledelsen i Nortura SA har anvendt estimater 
og forutsetninger som påvirker poster i resultat 
og balanse. Estimatene baseres på erfaring og en 
vurdering av underliggende faktorer. Fremtidige 
hendelser og endringer i rammebetingelser 
kan medføre at estimater og forutsetninger må 
endres. Endringer i regnskapsmessige estimater 
resultatføres i den periode estimatene endres, 
med mindre utsatt resultatføring følger av god 
regnskapsskikk . Vurderinger, estimater og forutset-
ninger som har vesentlig effekt for regnskapet 
oppsummeres nedenfor.

Avskrivninger
Avskrivninger av varige drif tsmidler og imma-
terielle eiendeler er basert på antatt levetid for 
disse. Endrede markedsforhold og fremtidige 
investeringsbeslutninger vil påvirke eksisterende 
produksjonskapasitet og forventet brukstid. Dette 
kan gi grunnlag for endrede avskrivningsprofiler 
og vil påvirke fremtidige resultater.

Nedskrivninger
Nortura SA har betydelige investeringer i varige 
drif tsmidler, immaterielle eiendeler inkludert good-
will, tilknyttede selskaper og datterselskap. Disse 
anleggsmidlene testes for nedskrivninger når 
det foreligger indikatorer på mulig verdifall. Slike 
indikatorer kan være endringer i markedspriser, 
avtalestrukturer, negative hendelser eller andre 
drif tsforhold. Ved beregning av g jenvinnbart beløp 
må det g jøres en rekke estimater vedrørende 
fremtidige kontantstrømmer der prisbaner, salgs-
volum og levetid er blant de viktigste faktorene.

Pensjoner
Beregning av virkelig verdi av pensjonsforpliktelser 
er basert på flere økonomiske og demografiske 
forutsetninger. Enhver endring i de anvendte for-
utsetninger påvirker den beregnede forpliktelsen. 
Det henvises til note for en nærmere beskrivelse 
av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

Utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel balanseføres bare i den grad 
det er sannsynlig at det vil være fremtidig skatte-
pliktig overskudd som er stort nok til å nyttigg jøre 
seg skattefordelen enten ved at enheten har vist 
overskudd nylig eller ved at det er identifisert 
eiendeler med merverdier.

Avsetninger
For enkelte resultatposter i regnskapet avsettes 
det for forventende fremtidige kostnader basert 
på estimater og informasjon som er tilg jengelig 
på tidspunkt for regnskapsavleggelse. Disse avset-
ningene kan avvike fra faktisk fremtidig kostnad. 
Avsetninger knytter seg eksempelvis til omstil-
lingskostnader, tap på kundefordringer, ukurans 
på varer og betingede tap som er sannsynlige og 
kvantifiserbare, herunder omtvistede forhold og 
rettsaker.

Tilskudd
Tilskudd er presentert etter bruttometoden for 
det som gjelder virksomhets drif t . Tilskudd som 
gjelder virksomhetens drif t er presentert som 
andre inntekter i regnskapet. Tilskuddet er bokført 
i samme periode som tilsvarende kostnader/inves-
teringer. Se nærmere omtale under note 20.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den 
indirekte metoden. Kontanter og kontantekviva-
lenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Endring av regnskapsprinsipp
Prinsipp for utbytte fra datterselskap er endret 
fra og med 2012. Avsatt utbytte i datterselskap 
bokføres i avsetningsåret . Tidligere ble utbytte 
inntektsført i utbetalingsåret .

Nortura SA har foretatt avsetning for utførekapital. 
Regnskapseffekten er ført direkte mot egenkapital. 
Fjorårstall er ikke omarbeidet men opplyst i note 
10.
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Annen finansinntekt Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Renteinntekter fra foretak i samme konsern 20 852 15 958

Annen renteinntekt 40 308 48 723 37 970 45 172

Annen finansinntekt 7 272 16 245 36 210 28 140

Valutagevinst 10 383 11 741 1 196 5 154

Verdiendring av markedsbaserte investeringer -1 468 1 775 -1 468 1 775

Sum finansinntekt 56 495 78 483 94 760 96 200

Annen finanskostnad Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Rentekostnader til foretak i samme konsern 32

Annen rentekostnad 170 364 164 528 170 922 160 016

Annen finanskostnad 5 984 12 217 1 250 11 995

Valutatap 5 504 8 486 289 4 044

Nedskrivning av finansielle omløpsmidler og anleggsmidler 1 015 7 233 11 015 10 633

Sum finanskostnad 182 866 192 464 183 508 186 688

Andre driftskostnader Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Reperasjon og vedlikehold 323 874 299 607 272 649 257 420

Energikostnader 213 000 257 172 159 295 207 256

Transportkostnader 310 141 320 166 285 387 277 651

Andre drif tskostnader 1 233 126 1 296 533 1 071 005 1 106 082

Andre drif tskostnader fra foretak i samme konsern 207 359 204 299

Sum andre driftskostnader 2 080 141 2 173 478 1 995 695 2 052 708

Note 2
Sammenslåtte poster

Note 3
Spesifisering av inntekter

Salgsinntekter Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Dagligvare, storhusholdning og KBS 10 437 051 9 977 943 10 397 090 9 977 943

Industrisalg 3 114 322 3 142 351 2 758 862 2 887 147

Eksport 482 167 437 232 61 010 38 731

Internasjonal handel 889 420 617 546

Markedsregulering 87 505 32 944 87 505 32 944

Øvrige områder 1 365 549 1 717 680 741 424 1 090 843

Salg til datterselskaper 394 561 358 109

Sum salgsinntekter 16 376 015 15 925 696 14 440 452 14 385 717

Annen driftsinntekt Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Gevinst ved salg av anleggsmidler 9 334 190 748 4 180 190 497

Tilskudd jf note 20 15 928 13 813 10 928 8 813

Inntekter fra omsetningsavgif ten jf note 21 209 058 208 039 209 058 208 039

Andre inntekter 2 566 919 1 795 047 2 553 338 1 799 309

Salg til datterselskaper 17 457 13 721

Sum annen driftsinntekt 2 801 239 2 207 647 2 794 962 2 220 379

Forklaring: 
Dagligvare, storhusholdning og KBS: Salg til dagligvare kjeder, hotell, bensinstasjoner, kiosker o.l
Industrisalg: Salg til andre kjøtt bedrif ter i Norge
Eksport : Salg fra Norge
Internasjonal handel: Salg mellom andre land enn Norge
Markedsregulering: Salg av reguleringsvare
Øvrige områder: Omsetning til andre omsetningsledd , salg til medlemmer, ansatte og omsetningsavgif ten jf note 21 o.l

Andre inntekter omfatter blant annet slakteinntekter i Nortura SA
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Note 4
Spesifisering av varebeholdning

Note 5
Personalkostnader

Konsern

31.12.2012

Konsern

31.12.2011

Morselskap

31.12.2012

Morselskap

31.12.2011

Råvarer 1 212 440 991 593 1 138 796 862 597

Varer under tilvirkning og ferdigvarer 374 376 444 450 295 129 430 575

Lastbærere 329 517 319 685 322 460 311 384

Markedsreguleringslager 84 403 51 484 84 403 51 484

Sum varebeholdning 2 000 736 1 807 211 1 840 788 1 656 039

Lastbærere omfatter bisonpaller, plastpaller, krok , plastbakker mv.

Avtaleforhold  vedrørende konsernsjefen
Konsernsjefen har en g jensidig oppsigelsestid på 6 mnd. Fra dato for fratredelse som konsernsjef og frem til 67 år utbetales 65% av lønn opptil 20G som en 
årlig førtidspensjon over drif t . Ved førtidspensjonering opphører konsernsjefens ytterligere opptjening i Nortura Konsernpensjonskasse. Ved 67 år utbetales 7 
ganger den årlige førtidspensjon fratrukket den pensjon som i.h.t foregående allerede er utbetalt . Ved eventuell død før 67 år utbetales 7 ganger årlig pensjon 
som en engangsutbetaling. I tilfelle sykdom dekker Nortura SA i inntil 12 mnd differanse mellom offentlige ytelser konsernsjefen har krav på og avtalt årslønn på 
angjeldende tidspunkt.

Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Lønninger 2 570 254 2 494 596 2 378 399 2 319 425

Arbeidsgiveravgif t 346 471 341 559 319 026 317 381

Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgif t jfr. note 7 184 798 200 163 174 104 189 075

Innleid arbeidshjelp 201 118 190 820 195 301 185 784

Andre ytelser 123 984 121 162 117 368 114 918

Sum personalkostnader 3 426 625 3 348 300 3 184 198 3 126 584

Antall utførte årsverk , inkl. innleid  5 467  5 518  5 088  5 158 

Honorar og lønn til styret, råd, utvalg og konsernsjef 2012 2011

Honorarer og fraværsgodtg jørelse til styret , råd og utvalg 4 306 4 305

Lønn til konsernsjef 3 322 2 699

Pensjonskostnad til konsernsjef 232 2 754

Andre godtg jørelser til konsernsjef 198 140

Sum honorarer og lønn til styret og konsernsjef 8 058 9 898

Avsetning for pensjons- og andre forpliktelser akkumulert pr 31.12: 2012 2011

Tidligere konsernsjef 0 3 286

Konsernsjef 7 697 7 479

Andre i konsernledelsen 24 948 23 722

Avtaleforhold vedrørende den øvrige konsernledelsen
Konsernledelsen består foruten konsernsjef Runar Larsen av følgende personer:
Arne Kr. Kolberg, Egil Olsvik , Frode Vik , Kai Linnes, Kjell S. Rakkenes, Kristin Olstad Schea, Tor Aamot og Torleif Bjella.
Dersom konsernet velger å bringe arbeidsforholdet til opphør, beholder konserndirektørene sin lønn og sosiale ytelser i 12 måneder.
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Beløp i kr Lønn Fordel fri bil Annet
Innbet. 

Pensjonspremie Pensjonsforpliktelse Bilordning

Arne Kr. Kolberg 1 952 237 131 969 22 881 179 244 3 007 383 Fri  bi l

Egil Olsvik 1 559 118 118 903 13 592 300 579 7 919 000 Fri  bi l

Frode Vik 1 451 360 136 378 295 148 761 586 Fast bi lgodtg jørelse

Kai Linnes 1 635 739 139 306 319 956 8 652 000 Fast bi lgodtg jørelse

Kjell S. Rakkenes 107 850 13 816 208 0 0 Fri  bi l

Kristin Olstad Schea 1 793 586 143 166 73 248 1 011 000 Fast bi lgodtg jørelse

Tor Aamot 1 635 746 148 887 10 547 71 580 2 780 150 Fri  bi l

Torleif Bjella 1 539 062 172 423 8 801 286 627 816 700 Fri  bi l

Sum 11 674 698 585 998 474 879 1 526 382 24 947 819

Førtidspensjon før 67 år Pensjon opp til 12G Pensjon opp til 20G

Runar Larsen 6 mnd. Oppsigelst id Foretakspensjon Se omtale av av taleforhold på forr ige side

Arne Kr. Kolberg Foretakspensjon Topplederpensjon 1

Egil Olsvik 62 år Foretakspensjon Topplederpensjon 1

Frode Vik Foretakspensjon Topplederpensjon 1

Kai Linnes 62 år Foretakspensjon Topplederpensjon 1

Kjell S. Rakkenes Foretakspensjon Topplederpensjon 1

Kristin Olstad Schea Foretakspensjon Topplederpensjon 2

Tor Aamot 65 år Foretakspensjon Topplederpensjon 2

Torleif Bjella Foretakspensjon Topplederpensjon 1

Styret i Nortura SA Styrehonorar fra Nortura SA Andre godtgjørelser Sum godtgjørelser

Styreleder Sveinung Svebestad  470 000  274 196  744 196 

Nestleder Kari Redse Håskjold  203 747  102 250  305 997 

Styremedlem Elisabeth Hoff Aarstad  160 000  92 396  252 396 

Styremedlem Hans Kr Heum  160 000  93 746  253 746 

Styremedlem Jofrid Torland Mjåtveit  160 000  95 946  255 946 

Styremedlem Einar Høstbjør  191 246  70 400  261 646 

Styremedlem Kjersti Hoff  160 000  84 296  244 296 

Styremedlem Lars Petter Bartnes  160 000  124 746  284 746 

Styremedlem Teig Madsen  160 000  111 396  271 396 

Styremedlem (vara) Bente Roer  92 916  70 084  163 000 

Styremedlem (ansatt rep) Trond Andersen  93 331  93 331 

Styremedlem (ansatt rep) Kay R . Kristoffersen  160 000  160 000 

Styremedlem (ansatt rep) Ken Ove Sletthaug  160 000  160 000 

Styremedlem (ansatt rep) Live Major  160 000  160 000 

Styremedlem (ansatt rep) Viggo Sennesvik  160 000  160 000 

Styremedlem (ansatt rep vara) Irene Åstveit  26 250  26 250 

Sum honorarer  2 651 240  1 119 456  3 770 696 

Årsmøte Honorar fra Nortura SA Andre godtgjørelser Sum godtgjørelser

Ordfører Gabriel Joa  75 000  34 400  109 400 

Varaorfører Kristian Haug  15 000  27 550  42 550 

Sum honorarer  90 000  61 950  151 950 

Kjell S. Rakkenes ansatt i konsernledelsen fra 01.12.2012

Førtidspensjon: 65% av lønn opp til 20G
Foretakspensjon: Ytelsesordning 65% av lønn opp til 12G fra 67 år eller innskuddsordning for ansatte etter 01.07.2007
Topplederpensjon 1: 65% av lønn mellom 12G og 20G fra 67 år til 77 år
Topplederpensjon 2: 65% av lønn mellom 12G og 20G 
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Fratrått ved årsmøte 2012 Styrehonorar fra Nortura SA Andre godtgjørelser Sum godtgjørelser

Styremedlem (ansatt rep) Bjørg Karin Lekva  66 666  66 666 

Styremedlem (ansatt rep vara) Jorunn Signe Egeland  18 750  18 750 

Sum honorarer  85 416  85 416 

Kontrollkomite i Nortura SA Honorar fra Nortura SA Andre godtgjørelser Sum godtgjørelser

Leder i kontrollkommite Eivind Glestad  50 000  17 500  67 500 

Nestleder i kontrollkomiteen Terje Rømmen  40 000  36 100  76 100 

Medlem Odd Gunnar Mosen  40 000  28 500  68 500 

Sum honorarer  130 000  82 100  212 100 

Alle medlemstillitsvalgte har fraværsgodtg jørelse. Kretsledere honoreres med fraværsgodtg jørelse for de oppdrag de g jør for organisasjonen.

Fraværsgodtg jørelse Kr 1 900 for fravær over 4 timer

Kr 950 for fravær under 4 timer

For ansatt representanter er det kun styrehonorar som opplyses. 

Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Lovpålagt revisjon 2 355 2 156 1 484 1 484

Andre attestasjonstjenester 200 209 195 206

Skatterådgivining 91 43 91 33

Andre tjenester 276 191 100 157

Sum 2 922 2 599 1 869 1 879

Omfatter ordningene pr. 31.12 følgende ansatte: Ansatte 2012 Pensjonister 2012 Ansatte 2011 Pensjonister 2011

Medlem i pensjonskassen, ytelsesordning 3537 2453 3684 2298

Innskuddsbasert pensjon 3147 0 2840 0

Indivduelle ordninger 15 0 13 0

AFP 6684 152 6524 214

Omfatter ordningene pr. 31.12 følgende ansatte: Ansatte 2012 Pensjonister 2012 Ansatte 2011 Pensjonister 2011

Medlem i pensjonskassen, ytelsesordning 3712 2477 3845 2317

Innskuddsbasert pensjon 3375 0 3061 0

Indivduelle ordninger 15 0 13 0

AFP 7074 165 6881 226

Alle beløp er eksklusiv merverdiavgif t

Nortura er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene tilfredsstiller kravene i denne loven. Konsernet 
har en ytelsesbasert ordning som ble lukket i 2007 og innskuddsbasert ordning for øvrige ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen behandles regnskapsmessig 
som en ytelsesplan. Nortura anvender prinsippene i NRS 6 ved beregning av pensjonsforpliktelsen. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaks-
ordning, Selskapene innen avtaleområdet LO-NHO har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. Det foreligger imidlertid ikke 
tilstrekkelig informasjon til å muligg jøre innregning av forpliktelse i årsregnskapet. Dette medfører at ingen forpliktelse for ny AFP-ordning er balanseført . I tillegg 
er det inviduelle pensjoner som er nærmeste beskrevet i note 5.
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Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Morselskap

2012 2011

Endring brutto pensjonsforpliktelse Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum

Pensjonsforpliktelse 1.1. 2 365 904 102 082 2 467 986 2 283 221 121 560 2 404 781

Tilgang og avgang 0 739 739 1 568 1 568

Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening 84 804 -151 84 653 89 707 6 968 96 674

Rentekostnad 90 849 1 696 92 546 89 773 2 341 92 114

Aktuariell gevinster og tap -287 781 -2 134 -289 915 -19 011 2 378 -16 632

Utbetaling pensjon/fripoliser -72 874 -25 919 -98 793 -77 786 -32 733 -110 519

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 2 180 902 76 314 2 257 216 2 365 904 102 082 2 467 986

Endringer brutto pensjonsmidler

Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 2 187 766 2 187 766 2 095 625 2 095 625

Oppkjøp og salg 0 0 0

Faktisk avkastning på pensjonsmidler 86 433 86 433 -1 772 -1 772

Premieinnbetalinger 213 547 213 547 171 700 171 700

Utbetaling av pensjoner/fripoliser -72 874 -72 874 -77 786 -77 786

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 2 414 872 0 2 414 872 2 187 766 0 2 187 766

Netto pensjonsforpliktelse -233 970 76 314 -157 656 178 138 102 082 280 219

Arbeidsgiveravgif t av forpliktelsen -32 990 5 223 -27 767 25 117 7 610 32 728

Ikke resultatført estimatavvik -228 189 6 141 -222 048 -620 285 3 734 -616 551

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -495 149 87 678 -407 471 -417 030 113 426 -303 604

Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 92 101 95 759 86 435 90 421

Rentekostnad 96 200 95 314 92 600 92 114

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -110 493 -101 404 -107 116 -98 559

Avskrivning av aktuarmessige gevinster/tap 24 287 35 957 25 679 35 675

Arbeidsgiveravgif t 10 964 12 643 10 133 11 841

Årets pensjonskostnad (ytelsesordning) 113 058 138 270 107 731 131 491

Kostnadsført premie innskuddsordninger 39 877 36 388 36 300 33 404

Andre pensjonskostnader, herunder AFP premie 31 863 25 504 30 073 24 179

Total pensjonskostnad 184 798 200 163 174 104 189 075

Arbeidsgiveravgif t for innskuddsordninger og AFP premie er ikke inkludert i tallene ovenfor.
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Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Konsern

2012 2011

Endring brutto pensjonsforpliktelse Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum

Pensjonsforpliktelse 1.1. 2 453 003 104 816 2 557 819 2 360 723 124 755 2 485 478

Tilgang og avgang -15 456 739 -14 717 1 569 1 569

Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening 90 470 -151 90 319 95 045 6 968 102 012

Rentekostnad 94 359 1 787 96 146 92 862 2 452 95 314

Aktuariell gevinster og tap -297 309 -2 239 -299 549 -17 289 2 638 -14 651

Utbetaling pensjon/fripoliser -73 765 -26 750 -100 515 -78 337 -33 566 -111 903

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 2 251 302 78 201 2 329 503 2 453 003 104 816 2 557 819

Endringer brutto pensjonsmidler

Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 2 258 050 2 258 050 2 159 945 2 159 945

Oppkjøp og salg -12 897 -12 897

Faktisk avkastning på pensjonsmidler 87 484 87 484 -2 643 -2 643

Premieinnbetalinger 224 965 224 965 179 086 179 086

Utbetaling av pensjoner/fripoliser -73 765 -73 765 -78 337 -78 337

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 2 483 837 0 2 483 837 2 258 050 0 2 258 050

Netto pensjonsforpliktelse -232 535 78 201 -154 334 194 954 104 816 299 770

Arbeidsgiveravgif t av forpliktelsen -32 691 5 489 -27 202 27 488 7 996 35 484

Ikke resultatført estimatavvik -232 835 6 247 -226 588 -637 789 3 628 -634 161

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -498 060 89 937 -408 123 -415 347 116 439 -298 907

Endringer i forpliktelsen Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 1.1 -298 907 -195 857 -303 604 -203 638

Resultatført pensjonskostnad 113 065 138 270 107 738 131 491

Premiebetalinger (ekskl. adm kostnader) -217 632 -228 374 -203 869 -218 687

Oppkjøp og salg -4 650 -12 946 -7 737 -12 770

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. -408 123 -298 907 -407 471 -303 604

Balanseførte pensjonsmidler 503 168 415 347 495 149 417 030

Balanseført pensjonsforpliktelse 95 044 116 439 87 678 113 426

Ved beregning av pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse er 
følgende forutsetninger lagt til grunn i konsernet og morselskap

2012 2011

Diskonteringsrente 4,20 % 3,90 %

Avkastning på pensjonsmidler i % 3,60 % 4,80 %

Lønnsvekst i % 3,25 % 3,75 %

Pensjonsregulering i % 0,00 % 0,70 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,00 % 3,75 %

Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier 
pr 31. desember

2012 2011

Aksjer verdijustert 16,5 % 16,0 %

Omløpsobligasjoner 53,5 % 57,7 %

Pengemarked 9,5 % 9,2 %

Anleggsobligasjoner 8,2 % 3,9 %

Eiendom 8,9 % 9,7 %

Annet 3,4 % 3,5 %
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Morselskap Bygninger og Tomt Maskiner Driftsløsøre Sum 2012 Sum 2011

Anskaffelseskost 01.01. 3 728 247 3 253 621 1 118 780 8 100 648 8 211 211

 + Tilgang i året 93 418 154 578 79 871 327 867 205 056

 - Avgang i året -68 838 -27 686 -15 585 -112 108 -315 619

Anskaffelseskost 31.12 3 752 826 3 380 513 1 183 067 8 316 407 8 100 648

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12. -2 143 394 -2 927 036 -896 263 -5 966 694 -5 688 750

Bokført verdi 31.12 1 609 432 453 477 286 804 2 349 713 2 411 898

Årets avskrivning 132 921 188 703 61 902 383 526 407 369

Årets nedskrivning 444 0 0 444 21 032

Økonomisk levetid  ( tomt avskrives ikke ) 10-40 år 5-10 år 3-10 år

Avskrivningsplan l ineær l ineær l ineær

Regnskapsmessig gevinst/tap (-) solgte drif tsmidler  795  2 214  1 172  4 180  190 497 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler  964  26 369  27 333  28 878 

Bokført verdi 31.12 av balanseførte leieavtaler  92 512  184  -    92 696  103 962 

herav årets avskrivning  7 497  3 768  -    11 265  18 245 

Nåverdi av leiebetalingen  101 609  57  -    101 666  118 191 

Nominelt beløp av leiebetalingen  289 967  57  290 024  313 948 

Konsern Bygninger og Tomt Maskiner Driftsløsøre Sum 2012 Sum 2011

Anskaffelseskost 01.01. 4 200 243 3 697 035 1 281 576 9 178 854 9 193 967

Tilgang ved nye datterselskap 0 0 26 716

 + Tilgang i året 243 406 292 736 117 067 653 208 278 471

 - Avgang i året -69 737 -32 092 -16 450 -118 280 -320 300

Anskaffelseskost 31.12 4 373 911 3 957 678 1 382 193 9 713 782 9 178 854

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12. -2 311 381 -3 267 935 -1 036 191 -6 615 506 -6 249 519

Bokført verdi 31.12 2 062 530 689 743 346 003 3 098 277 2 929 335

Årets avskrivning 156 150 237 892 74 748 468 790 500 773

Årets nedskrivning 444 7 000 0 7 444 21 032

Økonomisk levetid ( tomt avskrives ikke ) 10-40 år 5-10 år 3-10 år

Avskrivningsplan l ineær l ineær l ineær

Regnskapsmessig gevinst/tap (-) solgte driftsmidler 7 500 1 948 -115 9 334  190 748 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 0 964 32 459 33 423  36 897 

Bokført verdi 31.12 av balanseførte leieavtaler 92 512 11 026 0 103 539  121 000 

herav årets avskrivning 7 497 9 963 0 17 461  24 440 

Nåverdi av leiebetalingen 101 609 10 371 0 111 980  135 137 

Nominelt beløp av leiebetalingen 289 967 11 184 0 301 151  321 048 

Balansført leieavtale
Nortura SA har en leieavtale med Nortura Hærland Eiendom KS om leie av et lagerbygg. Bygget ble ferdigstilt andre kvartal 2005. Eiendommen leies på en 
kontrakt på 20 år med opsjon på forlengelse. Nortura SA har kjøpsopsjon på eiendommen etter 8, 10 eller 15 år til henholdsvis 90%, 80%, 70% av eiendommens 
skattemessig verdi. Nortura SA vil i 2013 utløse kjøpsopsjon og kjøpe eiendommen til 90% av eiendommens skattemessige verdi.

Drif tsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomiske rettigheter og forpliktelser til selskap i konsernet aktiveres til nåverdi av leien 
(finansiell leie). Forpliktelsen inngår i rentebærende langsiktig g jeld. Drif tsmidlene avskrives og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet 
rentekostnad. For øvrige leieavtaler er leiebetalingen en drif tskostnad som fordeles over leieperioden.

Nåverdi av forpliktelser knyttet til balanseført leasing.
Konsern

31.12.2012

Konsern

31.12.2011

Morselskap

31.12.2012

Morselskap

31.12.2011

1 år 108 298 23 252 101 666  16 582 

2 til 5 år 3 682 111 885  101 609 

over 5 år 0 0 0 0

Sum 111 980 135 137 101 666 118 191

Note 8
Varige drif tsmidler
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Morselskap Goodwill (Badwill) 2012 2011

Anskaffelseskost 01.01. -61 646 -61 646 -61 646

Tilgang ved fusjon anskaffelseskost 01.01 0 0

 + Tilgang i året 0 0

 - Avgang i året 0 0

Anskaffelseskost 31.12 -61 646 -61 646 -61 646

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12. 30 632 30 632 18 304

Bokført verdi 31.12 -31 013 -31 013 -43 342

Årets avskrivning -12 329 -12 329 -12 329

Årets nedskrivning 0 0 0

Økonomisk levetid 5 år

Avskrivningsplan l ineær

Goodwill (Badwill) knytter seg til : 2012 2011

Nortura Eggprodukter AS  762 1143

Refusjonsbeløp mottatt fra avtaler om leieslakting  -31 775  -44 485 

Sum goodwill (Badwill)  -31 013  -43 342 

Konsern Varemerker og lignende Goodwill (Badwill) Sum 2012 Sum 2011

Anskaffelseskost 01.01. 1 163 41 996 43 159 39 696

 + Tilgang i året 0 3 463

 - Avgang i året 0 0

Anskaffelseskost 31.12 1 163 41 996 43 159 43 159

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12. -233 -72 904 -73 137 -79 219

Bokført verdi 31.12 930 -30 908 -29 976 -36 059

Årets avskrivning 116 -6 197 -6 081 -5 345

Årets nedskrivning 0 1 275

Økonomisk levetid 5 år 5 år

Avskrivningsplan l ineær l ineær

Goodwill (Badwill) knytter seg til : 2012 2011

Hå Rugeri AS  4 786 

Nortura Eggprodukter AS  762  1 143 

Noridane Foods AS  886 

Wahl Prosess System AS  105  565 

Refusjonsbeløp mottatt fra avtaler om leieslakting  -31 775  -44 485 

Sum goodwill  -30 908  -37 105 

Note 9
Immatrielle eiendeler

Note 10
Avsetning for forpliktelse 
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Nortura SA har en forsikring for ansatte som blant annet består av uførekapital. Til og med 2011 ble denne forsikring behandlet som en vanlig forsikringsavtale. I 
2012 ble avtalen endret som medførte at avtalen behandles som en kontoordning.

Nortura SA har avsatt en brutto forpliktelse på kr 133 557. Endring er tatt direkte mot egenkapital med kr 96 161. Beregningen består av ikke avregnet premie 
og avsetning for innmeldte saker.

Brutto forpliktelse var pr 31.12.2011 beregnet til  kr 137 419.



Forretnings- 
kontor

Eier/ stemme- 
andel

Egenkapital i 
selskapet pr 

31.12.2012

Andel av 
egenkapitalen 

i selskapet 
31.12.2012

Bokført verdi 
31.12.2012

Resultat før 
skatt 2012

Resultat før 
skatt 2011

Langsiktig lån
31.12.2012

Fjordkjøkken AS Hå 56,5 % 64 376 36 373 14 700 17 364 19 017 0

Hå Rugeri  AS Hå 51,0 % 9 800 4 998 28 050 12 035 10 805 0

Karasjok Slakteeiendom AS Karasjok 66,0 % 1 394 920 660 310 77 10 000

Lørenveien Kontorbygg AS Oslo 100,0 % 19 083 19 083 17 704 1 778 1 469 54 000

Matiq AS Trondheim 100,0 % 16 814 16 814 8 000 20 265 13 553 0

Matprat AS Oslo 100,0 % 104 104 107 1 2 0

Nor fersk AS Eidsberg 100,0 % 60 484 60 484 75 005 -20 155 5 175 000

Noridane Foods AS Oslo 72,5 % 27 079 19 632 3 625 15 745 10 469 29 500

Noridane Holding AS Oslo 72,5 % 109 79 87 -5 0 0

Nori l ia AS Oslo 100,0 % 22 284 22 284 20 000 13 359 16 626 72 000

Norsk Dyremat AS Ringsaker 100,0 % 1 330 1 330 750 2 497 2 751 7 500

Norsk Hundefor AS Hå 100,0 % 28 012 28 012 33 694 -9 301 -5 290 34 669

Norsk Protein AS Hamar 75,0 % 157 021 117 765 48 904 16 000 25 775 9 640

Nor tura Foods AS Oslo 100,0 % 86 86 100 -8 -4 0

Nor tura Hærland Eiendom AS Eidsberg 92,0 % 6 605 6 077 5 572 1 451 1 372 0

Scandinavian Poultr y Research AS Våler 51,0 % 1 955 997 510 50 142 0

Skjeberg Lagereiendom AS Oslo 100,0 % 6 162 6 162 25 477 -484 2 486 51 440

Sum investeringer i datterselskaper hos morselskapet 422 698 341 200 282 946 70 903 99 205 443 749

Selskap eiet via datterselskap

Noridane Foods A /S København,  DK 100,0 % 15 304 15 304 12 355 6 849 8 165

Dr y food AS Krist iansund 67,0 % 3 161 2 119 4 000 85 140 3 000

Noridane Fusjon AS Oslo 100,0 % 96 96 110 -4 0

Scapo Hides AB Lund, SE 100,0 % 5 298 5 298 5 358 505 -273

Wahl Process Systems AS Oslo 100,0 % 438 438 250 -156 -127

Sum investeringer i datterselskaper hos datterselskaper 24 297 23 254 22 073 7 278 7 906 3 000

Sum investeringer 446 995 364 455 305 019 78 181 107 110 446 749

Tilknyttede selskap bokført etter 
egenkapitalmetoden i morselskapet

Forretnings- 
kontor

Eierandel Kostpris 
31.12.12

Bokført verdi 
31.12.11

Tilgang/avgang 
i året

Resultat-andel Utbytte/andre 
endringer

Bokført verdi 
31.12.12

Agrikjøp AS Oslo 26,1 % 1 151 2 435 275 -329 2 379

Ar t-Nor AS Finnsnes 34,2 % 225 2 087 21 2 108

Bondevennen BA Stavanger 33,3 % 1 079 859 -99 760

Borg Systemvask AS Sarpsborg 40,0 % 200 2 369 1 800 -2 173 1 996

Cur t is Wool Direct Holding Ltd Bingley,  UK 50,0 % 17 445 26 799 22 400 49 198

Fjordland AS Oslo 38,9 % 8 160 32 269 -5 440 12 505 -15 931 23 403

Gårdsand AS Re 20,0 % 100 2 261 -82 2 180

Skala AS (t idl .  Landteknikk AS) Oslo 50,0 % 6 421 74 040 201 7 724 -7 973 73 991

Eurof ins Norsk Matanalyse AS Oslo 0,0 % 0 0 14 843 -14 843 0

Malvik Vask og Terminal  AS Malvik 33,3 % 3 000 3 272 460 -200 3 531

Meråker Kjøtt  AS Meråker 50,0 % 3 504 5 661 863 6 524

Norsvin Internat ional  AS Hamar 25,0 % 13 018 3 940 -2 456 1 484

Nærbø Kyl l ingslakt AS Nærbø 50,0 % 6 150 4 503 903 5 405

Springerbakken Eiendom AS Flekkef jord 32,5 % 2 332 9 819 1 714 -975 10 558

Åstoppen Eiendom AS Tønsberg 50,0 % 1 010 1 186 20 1 206

Sum investeringer i tilknyttede selskap hos morselskapet 63 795 171 498 -5 239 60 889 -42 424 184 723

For aksjer i Norsk Hundefor AS er kostprisen på kr 47 694 nedskrevet med 10 000 i år  (tidligere års nedskrivninger 4 000).
Wahl Process Systems AS er kostprisen kr 5 942 nedskrevet med 1 417 til bokført verdi 250  (tidligere års nedskrivninger 4 275).

Note 11
Morselskapet hadde pr 31.12 følgende investeringer i datterselskap

Note 12
Spesifisering av tilknyttede selskap i morselskap og konsern
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Tilknyttede selskap bokført etter
egenkapitalmetoden hos datterselskaper

Forretnings- 
kontor

Eier-andel Kostpris 
31.12.12

Bokført verdi 
31.12.11

Tilgang/
avgang i året

Resultat-andel Utbytte/andre 
endringer

Bokført verdi 
31.12.12

Norskinn AS Hor ten 35,7 % 200 296 40 -36 300

Mil jøfor Norge AS Ingeberg 38,1 % 1 403 6 052 1 152 -457 6 746

Sum investeringer i tilknyttede selskap hos datterselskap 1 603 6 348 0 1 191 -493 7 047

Sum investeringer i tilknyttede selskap i konsernet 65 398 177 846 -5 239 62 080 -42 917 191 770

Investeringer i aksjer og andeler hos morselskapet Eierandel Aksjer/andeler Bokført verdi 31.12.12

Landbruksforsikring AS 21,6 % 8 770 19 572

Nor-Siva Eiendom AS 50,0 % 500 508

Nortura Hærland Eiendom KS 10,6 % 48 3 675

Telespor AS 49,5 % 9 067 706 5 000

Tun Media AS 22,5 % 20 801 098 12 901

Witvlei Meat LTD 33,7 % 5 600 7 474

Diverse aksjer (verdi under 500) 1 577

Sum investeringer i aksjer og andeler hos morselskapet 50 706

Investering i aksjer og andeler hos datterselskap Aksjer/andeler Bokført verdi 31.12.12

Nortura Hærland Eiendom KS 10,1 % 46 4 542

Diverse aksjer (verdi under 500) 40

Sum investeringer i aksjer og andeler hos datterselskap 4 582

Sum investeringer i aksjer og andeler i konsernet 55 289

Antall aksjer Kostpris Årets verdiendring Bokført verdi 31.12.11

Telenor ASA 25 000 988 1468  2 455 

Sum markedsbaserte aksjer 2 455

Fordringer med forfall senere enn ett år
Konsern

31.12.12

Konsern

31.12.11

Morselskap

 31.12.12

Morselskap

 31.12.11

Andre langsiktige fordringer 78 808 76 220 76 468 73 755

Lån til tilknyttet selskap 32 401 36 858 32 401 36 858

Lån til foretak i samme konsern 446 749 274 710

Sum fordringer med forfall senere enn ett år 111 209 113 078 555 618 385 323

Gjeld med forfall senere enn fem år

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 022 767 1 040 800 1 009 167 1 015 000

Annen langsiktig g jeld 34 274 37 155 31 380 31 056

Sum gjeld med forfall senere enn fem år 1 057 041 1 077 955 1 040 547 1 046 056

Note 13
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Note 14
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Note 15
Fordringer og g jeld
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Aksjene er solgt i 2012.



Mellomværende med foretak i samme konsern

Morselskap

 31.12.12

Morselskap

 31.12.11

Kundefordringer 44 593 42 739

Andre kortsiktige fordringer 60 175 40 326

Lån til foretak i samme konsern 446 749 274 710

Sum fordringer 551 516 357 776

Mellomværende med foretak i samme konsern

Leverandørg jeld 52 409 34 938

Annen kortsiktig g jeld 10 416 6 300

Sum gjeld 62 825 41 238

Gjeld sikret ved pant
Konsern
31.12.12

Konsern
31.12.11

Morselskap
31.12.12

Morselskap
31.12.11

Forpl iktelse le id bygg 101 609 112 753 101 609 112 753

Forpl iktelse leasing 10 371 22 384 57 5 438

Sum pantstillelser 111 980 135 137 101 666 118 191

Garantier og kausjoner stillet av Nortura SA

Garanti  gitt  i  favør av DNB vedr lån Fjordkjøkken AS 65 000 65 000 65 000 65 000

Garanti  st i l let  over for Cur t is Wool Directs bankforbindelse 78 263 80 761 78 263 80 761

Garantiansvar over for datterselskap,  medlemmer og ansatte 10 492 14 006 10 492 14 006

Kausjonsansvar i  favør av Nor tura Hærland Eiendom KS 67 963 73 889 67 963 73 889

Kausjonsansvar i  favør av Nærbø Kyl l ingslakt AS 15 000 15 000 15 000 15 000

Selvskyldnerkausjon i  favør av Nori l ia AS 50 000 50 000

Selvskyldnerkausjon i  favør av Nor fersk AS 50 000 50 000

Selvskyldnerkausjon i  favør av Noridane Foods AS/Noridane Foods A /S(DK) 60 000 70 250 60 000 70 250

Sum garantiansvar m.v. 396 719 318 906 396 719 318 906

Pantsatte eiendeler til bokførte verdier

Fordringer 19 453 19 682

Varelager 4 106 4 478

Varige dr i f tsmidler 12 471 11 324

Sum 36 030 35 484

Bankgarantier stillet på vegne av Nortura SA eller konsernselskap i favør av tredjepart

Garantiansvar i  favør av Ekspor tf inans ASA 334 250 365 500 334 250 365 500

Garantiansvar i  favør av First  Nat ional  Bank of Namibia 984 1 112 984 1 112

Garantiansvar i  favør av Oslo Kemnerkontor (skattetrekk) 136 404 130 025 129 045 129 775

Garantiansvar i  favør av Oslo Kommune, Næringsetaten 1 755 1 755 1 755 1 755

Garantiansvar i  favør av Tol l region Oslo og Akershus 7 500 7 500 4 500 7 500

Garantiansvar i  favør av Vestfold Fylke 1 167 1 167 1 167 1 167

Sum bankgaranti 482 060 507 059 471 701 506 809

Årstall 2011 2010 2009 2008 2007

Andel av tap 271 0 146 0 34

Konsernet har garantiforpliktelser i forbindelse med drif tskredittordningen i landbruket. Bevilget ramme ved utgangen av 2011 var 744 millioner kroner, og andel 
av innvilget kreditt var 355 millioner kroner. Konsernets andel av tapene har vært som følger (tall i tusen):

Note 16
Pantstillelse, garantiansvar og langsiktige finansielle forpliktelser
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Konsernets virksomhet er utsatt for renterisiko, kredittrisiko, råvarerisiko og valutarisiko, og styrer mot å ha en akseptabel risikoeksponering innenfor disse 
områdene.  Rentebærende g jeld er i hovedsak knyttet til f lytende rente (NIBOR) og er eksponert for endringer i kortsiktig rentenivå. Rentesikringspolicyen er å 
sikre ca. 50 % av rentebærende g jeld mot rentesvingninger. Ved årsskif tet var NOK 940 millioner knyttet til det langsiktige rentenivået g jennom rentebytteavtaler 
(”swaps”), med løpetid fra 1 til 10 år. I tillegg var NOK 200 millioner sikret ved fastrentelån hos Innovasjon Norge med rentebinding i fem og ni år. Innfrielse av 
samtlige rentesikringsavtaler pr 31.12.12 ville gi et tap på NOK 85,0 millioner.

Nortura-konsernets viktigste kunder er grossister og enkeltkunder innenfor alle kundesegmenter. Betalingsevnen vurderes å være god noe som er synligg jort 
g jennom svært begrensende tap g jennom flere år. Nortura har garantiforpliktelser i forbindelse med drif tskredittordningen i landbruket. Beregnet garantiansvar 
ved utløpet av 2011 var NOK 743,5 millioner, og garantiansvar basert på saldo 31.12.2011 var NOK 354,6 millioner. Tap ifm ordningene i 2011 var NOK 0,271 
millioner. 

Konsernet er eksponert mot valutasvingninger knyttet til internasjonal handel, virksomhet i Danmark og England, samt innkjøp med oppgjør i utenlandsk valuta. 
Konsernet benytter finansielle instrumenter, primært valutaterminer og –opsjoner, til å redusere denne risikoen. Ved årsskif tet hadde Nortura og datterselskaper 
foretatt terminsikring av € 9,5 millioner, £ 6,5 millioner med innfrielse i 2013. Innløsning av terminkontraktene 31.12.12 ville gitt konsernet hatt et tap på NOK 0,9 
millioner.

Langsiktig finansiering
Nortura finansierer seg ved opptak av lån i verdipapiriserte lånemarkeder ved obligasjons- og sertifikatlån, lån hos banker og finansieringsforetak , innskudd fra 
medlemmer og ansatte, finansielle leie-/ leasingavtaler, og kassekreditt . Oversikt over morselskapets lån er g jengitt under:

Langsiktige lån

Verdipapirisert g jeld ISIN Tatt opp Forfall  Utestående 

 Egen 

beholdning 

 Utestående 

gjeld 

Obligasjonslån NO 001 0552607 17.11.09 19.11.14  500 000  100 000  400 000 

Obligasjonslån NO 001 0650674 11.07.12 11.07.17  500 000  -    500 000 

Sum obligasjonslån  1 000 000  100 000  900 000 

Kortsiktig verdipapirisert g jeld sikret ved langsiktige kredittfasiliteter

Sertifikatlån NO 001 0637333 21.02.12 21.02.13  50 000  50 000 

Sum kortsiktig verdipapirisert g jeld  50 000  -    50 000 

Andre langsiktige lån

Motpart Tatt opp Forfall  Utestående  Avdrag i 2012  Langsiktige lån 

Innovasjon Norge 29.01.10 29.01.25  100 000  8 333  91 667 

Innovasjon Norge 14.12.12 14.12.25  100 000  100 000 

Eksportfinans 30.06.10 30.06.15  202 250  11 500  190 750 

Eksportfinans 30.06.10 30.06.15  82 000  20 000  62 000 

Eksportfinans 30.06.10 30.06.15  50 000  50 000 

Eksportfinans 27.01.11 27.01.14  200 000  200 000 

Nordiske Investeringsbanken 31.08.11 31.08.21  315 000  315 000 

Sum andre langsiktige lån  1 049 250  39 833  1 009 417 

Sum lån til kredittinstitusjoner  1 059 417 

Annen langsiktig g jeld  34 274  34 274 

Finansielle leasingforpliktelser  111 980  101 666 

Sum langsiktige rentebærende lån og -forpliktelser  2 095 357 

Kortsiktige lån

Innskudd fra medlemmer og ansatte  210 967 

Forfall og avdrag på langsiktige lån som ikke anses dekket av langsiktige kredittfasiliteter  39 833 

Sum kortsiktige rentebærende lån  250 800 

Totale innlån i Nortura SA  2 346 157 

Note 17
Finansiell risiko og finansiering
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Nortura har tatt opp to obligasjonslån, begge med en ramme på NOK 500 millioner. Totalt NOK 1 000 millioner er trukket opp pr 31.12.12. Lånene er notert 
på ABM (Alternative Bond Market). På denne markedsplassen er det ikke plikt å avlegge regnskap etter IFRS-standard. Nortura har kjøpt tilbake 100 mill. kr av 
obligasjonslånet NORT02 som forfaller i november 2014. Beholdning av egne obligasjoner er nettoført mot g jelden.

Øvrige langsiktige lån er ytet fra Eksportfinans, Innovasjon Norge og Nordiske Investeringsbanken. Andre innlån i morselskapet er delvis finansiert ved sertifikat-
lån med løpetid 3 til 12 måneder. 

Morselskapet har aktivert leieavtaler som hhv drif tsmiddel og langsiktig forpliktelse, ihht regnskapsstandard for finansiell leasing. Betalingene regnskapsføres 
som rentekostnad og avdrag på forpliktelsen over løpetiden for den enkelte avtale. Forpliktelsene knyttet til aktivert leie er delvis eksponert for rentesvingninger 
og generell prisutvikling (KPI).

For å eliminere refinansieringsrisikoen ved kortsiktige innlån er det etablert langsiktige, komiterte trekkrammer på NOK 1 350 millioner, med g jenværende løpe-
tid på 2 måneder, 3 og 6,5 år. Ved årsskif tet var det ikke trukket på disse rammene. Med bakgrunn i sikring av refinansieringsrisiko i trekkrammene, er kortsiktige 
innlån, herunder obligasjonslån med g jenstående løpetid kortere enn ett år, klassifisert som langsiktig g jeld, så lenge trekkrammene overstiger utestående 
kortsiktige innlån.

Innlån til datterselskapene skjer primært ved konserninterne lån fra morselskapet.

Kortsiktig finansiering morselskap og konsern
Det er etablert flervaluta kontosystemer i DNB Bank ASA for Nortura SA med kassekreditt på NOK 280 millioner, for Norilia AS og Scapo Hides AB (S) på NOK 
50 millioner, for Norfersk AS på NOK 50 millioner og for Fjordkjøkken AS på NOK 20 millioner, samt i Danske Bank A /S for Noridane Foods AS (N) og Noridane 
Foods A /S (DK) med kassekreditt på NOK 60 millioner. Morselskapet Nortura SA er i henhold til avtalene ansvarlig for datterselskapenes samlede trekkdispone-
ring under disse rammene.

De enkelte datterselskaper i konsernet er finansiert dels ved eksterne lån og dels lån fra morselskapet. Finansiering via morselskapet er delvis klassifisert som 
langsiktig g jeld i datterselskap og langsiktig lån til foretak i samme konsern i morselskapet. 

Konserneksterne innlån i morselskap og konsern

Nortura SA  2 346 157 

Datterselskaper  52 562 

Sum eksterne innlån i konsern  2 398 719 

Frie likvider i morselskap og konsern

Nortura SA  322 119 

Datterselskaper  43 587 

Sum frie likvider i konsern  365 706 

Netto rentebærende gjeld i konsern  2 033 013 

Langsiktige trekkfasiliteter  Tatt opp  Forfall  Tilg jengelig 

DNB 06.12.10 01.07.18  600 000 

Danske Bank 06.12.10 06.12.15  300 000 

Nordea 06.12.10 06.12.15  300 000 

Sum utrukne, langsiktige fasiliteter  1 200 000 

Danske Bank (markedsreg.lager) 23.02.11 23.02.13  150 000 

Kassekredittrammer  280 000 

Sum utrukne, kortsiktige fasiliteter  430 000 

Sum ledige trekkrammer i Nortura SA  1 630 000 

Kassekredittrammer datterselskaper  188 000 

Sum ledige trekkrammer konsern  1 818 000 
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Betalbar skatt
Konsern

2012

Konsern 

2011

Morselskap 

2012

Morselskap

2011

Resultat før skattekostnad 338 974 251 581 325 605 191 467

Permanente forskjeller ink . konsernelimineringer 27 033 25 262 -16 580 1 987

Resultatandel datterselskap og tilknyttede selskap -62 080 -37 727 -60 889 -37 271

Anvendt underskudd til fremføring -3 157 -230 0

Etterbetaling -80 000 -80 000

Endring midlertidige forskjeller -129 864 -56 892 -87 743 -76 030

Grunnlag betalbar skatt (netto) 90 907 181 994 80 393 80 153

Skatt 28 % 41 952 50 840 22 510 22 443

Formueskatt 6 000 5 973 6 000 5 973

Skatt ved oppkjøp og andre justeringer -2 094 0

Sum betalbar skatt 47 952 54 719 28 510 28 416

Skattekostnad

Årets betalbare skatt 47 952 56 797 28 510 28 416

Utsatt skatt , netto endring 43 138 10 045 49 031 17 130

Sum skattekostnad 91 090 66 842 77 541 45 547

Spesifikasjon av forskjeller

Anleggsreserve drif tsløsøre -803 685 -832 316 -770 557 -774 668

Pensjonsmidler 503 168 415 347 495 149 417 030

Gevinst og tapskonto -7 003 36 970 -5 216 44 703

Varelager 1 153 1 453 7 737 5 963

Leasing -7 975 -12 151 -8 912 -12 243

Fordringsreserver -18 550 -17 508 -14 800 -15 500

Regnskapsmessige avsetninger -185 181 -42 832 -180 211 -32 782

Pensjonsforpliktelser -95 044 -116 439 -87 678 -113 426

Aksjer/andeler 421 0

Sum midlertidige tidsforskjeller -613 116 -567 057 -564 486 -480 924

Fremførbar ubenyttet godtgjørelse

Underskudd til fremføring -54 333 -1 653 0 0

Justering skatteposisjon og konserneffekter -2 664 -2 215 0 0

Sum midlertidige forskjeller -670 113 -570 925 -564 486 -480 924

Utsatt skattefordel (25-28 %) 187 632 159 859 158 056 134 659

Vist i balansen

Utsatt skattefordel 193 511 164 118 158 056 134 659

Utsatt skatteg jeld 5 879 4 260 0

Netto utsatt skattefordel og utsatt skatt 187 632 159 859 158 056 134 659
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Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

Tilskudd til kadaverhåndtering 5 000 5 000 0 0

Norges Forskningsråd 2 840 355 2 840 355

Statens landbruksforvaltning 8 088 8 458 8 088 8 458

Sum offentlige tilskudd 15 928 13 813 10 928 8 813

Egenkapitalen i morselskapet

Årets endringer i egenkapital

Obligatorisk 

andelskapital

Frivillig 

andelskapital

Fri 

egenkapital

Medlems-

kapitalkonto

Fond for 
vurderings-

forskjeller Sum

Egenkapital 01.01 224 316 24 2 355 837 214 322 116 878 2 911 377

Endring andelskapital 1 116 1 116

Utbetalt medlemskapitalkonto -1 964 -1 964

Endring frivillig andelskapital 48 48

Årets resultat 169 864 80 000 -1 800 248 064

Avsatt rente på andelskapital -20 185 -20 185

Etterbetaling til medlemmer -57 600 -57 600

Uføre kapital ref note 10 -96 161 -96 161

Omregningsdifferanse og andre endringer 5 189 -462 4 727

Egenkapital 31.12. hos morselskapet 225 432 72 2 356 945 291 895 115 078 2 989 422

Rente på medlemskapital fordeler seg på følgende måte

Obligatorisk/Frivillig andelskapital  9 726 

Medlemskapitalkonto  10 459 

Sum  20 185 

Rente er beregnet på statsobl igasjonar med fem års løpetid t i l lag t 3 % som utg jør t i l  sammen 4,59 %. 
Dette er maksimal rentesats j f  samvirkeloven.

Egenkapitalen i konsernet

Årets endringer i egenkapital

Obligatorisk 

andelskapital

Frivillig 

andelskapital

Konsernets 

fond

Medlems-

kapitalkonto

Minoritets-

interesser Sum

Egenkapital 01.01 224 316 24 2 559 559 214 322 78 910 3 077 131

Endring andelskapital 1 116 1 116

Utbetalt medlemskapitalkonto -1 964 -1 964

Endring frivillig andelskapital 48 48

Årets resultat 150 106 80 000 17 778 247 884

Avsatt rente på andelskapital -20 185 -20 185

Etterbetaling til medlemmer -57 600 -57 600

Uføre kapital ref note 10 -96 161 -96 161

Minoritetens andel utbytte -11 693 -11 693

Omregningsdifferanse og andre endringer 6 386 -462 -2 043 3 881

Egenkapital 31.12. hos konsernet 225 432 72 2 542 105 291 895 82 952 3 142 456

Obligatorisk andelskapital som er sagt opp, blir overført til kortsiktig g jeld
Frivillig andelskapital som er sagt opp, blir overført til langsiktig g jeld
Årlig avsatte beløp innestående på medlemskapitalkonto tilbakebetales kontoinnehaver 7 år etter det året avsetningen fant sted.

For konsernet Nortura og Nortura SA er det mottatt skattefunn og andre statlige tilskudd i henhold til tabellen under.
Tilskuddene er ført etter bruttometoden.
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Inntekter fra omsetningsavgiften og jordbruksoppgjøret inngår i følgende resultatlinjer Morselskap 2012 Morselskap 2011

Salgsinntekter 97 747 75 432

Andre drif tsinntekter 209 058 208 039

Finansinntekter 3 384 2 184

Inngår i regnskapet som kostnadsreduksjoner -23 801 -18 579

Sum inntekter 286 388 267 076

Konsernets transaksjoner med 
nærstående parter

a) Salg av varer og tjenester Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

- Datterselskap 965 820 852 317 413 021 371 830

- Tilknyttede selskaper 484 181 767 092 140 447 423 193

Sum salg av varer og tjenester 1 450 001 1 619 409 553 468 795 023

b) Kjøp av varer og tjenester Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

- Datterselskap 961 806 852 317 458 978 428 424

- Tilknyttede selskaper 198 488 240 403 188 461 236 292

Sum kjøp av varer og tjenester 1 160 293 1 092 720 647 439 664 715

c) Nortura Konsernpensjonskasse Konsern 2012 Konsern 2011 Morselskap 2012 Morselskap 2011

- Andelsinnskudd  12 000  12 000  12 000  12 000 

- Ansvarlig lån  30 000  30 000  30 000  30 000 

- Obligasjoner i Nortura SA  5 000  31 000  5 000  31 000 

Oversikt over disponerte midler

Mottatte midler

Saldo midler til gode/skyldig pr 01.01 -20 409 9 137

Omsetningsavgif tsmidler mottatt til reguleringsvirksomhet 133 212 102 733

Omsetningsavgif tsmidler mottatt til faglige tiltak 147 427 138 003

Sum mottatte midler 260 230 249 873

Forbrukte midler

Faglige tiltak 170 353 124 100

Markedsregulering 139 713 142 976

Sum forbrukte midler 310 066 267 076

Midler til gode/skyldig 49 836 17 203

I balansen er mellomværende med Omsetningsrådet og Landbruks- og matdepartementet ført i egen spesifikasjon.

Mellomværende offentlige midler

Midler til gode/skyldig vedrørende markedsregulering og faglige tiltak 49 837 17 203

Til gode for trukne avgif ter og tilskudd, samt korreksjoner mot tidligere perioder 70 636 54 639

Drif tskredittlån -77 000 -35 000

Sum 43 473 36 842

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 5, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 15. Nortura SA er et samvirkeforetak hvor andelseierne 
er leverandører til foretaket. I oppstillingen nedenfor hensyntes ikke transaksjoner med andelseierne.
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