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Felleskjøpet Agri har en omsetning på 
12 milliarder og 2500 ansatte. Felleskjøpet er den 
viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk 
landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot 
bønder og forbrukere. Felleskjøpets virksomhet 
omfatter også eiendomsdrift, brød og bake varer, 
samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. 
Felleskjøpet er markedsregulator og innkjøps- og 
salgssamvirke for medlemmene.
I tillegg arbeider selskapet for å bedre  bondens 
rammevilkår. Felleskjøpets hovedmål er å bidra 
til å styrke medlemmenes økonomi på kort og 
lang sikt.

Det er ingen som kan spå hvordan fremtiden blir. 
Hva skal Norge leve av og hva vil erstatte olje og gass 
som vår viktigste næring? Hvordan vil klima endringer 
og  internasjonal storpolitikk påvirke et av de rikeste 
og minste landene i verden? Store spørsmål med 
 sammensatte svar. Felleskjøpet Agri jobber hver dag 
med fremtiden i sin egen næring. Unge bønder støttes 
i etableringsfasen, teknologiske nyvinninger som  letter 
bondens jobb på gården utvikles og vi forsker på 
dyrefôr for å sikre god dyrehelse og et rent landbruk. 
For vi vet, at uansett hva som venter oss, vil  landbruket 
være en livsviktig del av fremtiden.

12,1
920 179

OMSETNING I FELLESKJØPET AGRI

PRODUSERT KRAFTFÔR
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Felleskjøpet – konsern og samvirke

Fremtidens landbruk SIDE 3SIDE 2 Innhold

Innhold



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2014 FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2014

En bærekraftig matproduksjon er avhengig 
av at vi tar vare på natur- og ressursgrunn-
laget og gir dyktige bønder mulighet til å 
produsere trygg og sunn mat. Felleskjøpet 
ønsker et landbruk som bonden kan leve 
av og som vi alle kan leve med.

I Felleskjøpet føler vi et stort ansvar for 
å bidra til et bærekraftig samfunn. Dette 
var et hovedtema på årsmøtet i 2014. 
Naturlig nok ser vi det som særlig viktig 
å bidra til en bærekraftig  matproduksjon 
tilpasset norske forhold og som drives 
innenfor de rammer og regler som 
samfunnet setter. I vår egen virksomhet 
og gjennom de  produkter og tjenester 
vi leverer, skal Felleskjøpet bidra til å ta 
vare på jordbrukets ressursgrunnlag og 
gi bonden muligheter til å utvikle seg. Vår 
forretnings idé er å styrke medlemmenes 
økonomi på kort og lang sikt, og vi er 
opptatt av at bønder må ha økonomi og 
rammevilkår som gjør det mulig å forbedre 
 produksjonen og tilpasse seg klima og 
miljø. Det skal Felleskjøpet bidra til. Kall 
det gjerne bærekraftig bondenytte.

Proaktiv holdning, faglig handling
Felleskjøpet Agri iverksetter i 2015 en 
policy for bærekraftig utvikling for hele 
konsernet. Vi har fokus på bærekraft i hele 
organisasjonen, og lager klare kjøreregler 
i forhold til klima og miljø, antikorrupsjon, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettig-
heter og våre leverandører. 

2014 har vist at interessen for mat-
produksjon er stor. Vi lever i et transparent 
samfunn der forbrukerne vil ha innsyn i 
hvordan produksjonen foregår.  Felleskjøpet 
ser positivt på den økende oppmerksom-
heten knyttet til mattrygghet, og ønsker å 
ha en proaktiv holdning til bruk av råvarer 
og produksjonsmetoder. Sammen med 
fôrbransjen, landbruket og leverandører 
i Norge og internasjonalt driver vi et 
 systematisk arbeid med sertifisering og 
sporbarhet av råvarer. I 2014 signerte vi 
også en erklæring om avskoging som en 
del av FNs klimaarbeid. 

Våre beslutninger og tiltak må baseres 
på solid faglig kunnskap. Felleskjøpet 

For Felleskjøpet ble 2014 et godt år med framgang på de 
fleste områder. Vi hadde sterk vekst i salg av gjødsel og 
andre plantekulturprodukter, nådde ny topp for kraftfôr 
og økte betydelig innen kjæledyr og butikk. Våre  bakerier 
hadde et framgangsrikt år og Grønt snudde en negativ trend. 

Bærekraftig
bondenytte

SIDE 4 Konsernsjefen Konsernsjefen          SIDE 5

«Felleskjøpet ser 
 positivt på den økende 

 oppmerksomheten knyttet til 
mattrygghet og sammen med 

fôrbransjen, landbruket og 
leverandører driver vi et 
 systematisk arbeid med 

 sertifisering og  sporbarhet  
av råvarer»

John Arne Ulvan
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engasjerer seg derfor sterkere i forskning 
og utvikling. Vi håper blant annet å finne 
fram til norskproduserte proteinråvarer 
til dyrefôr som alternativ til den store 
importen av soya. Vi har fjernet palmeolje i 
økologisk fôr og flere andre fôrblandinger, 
og har et mål om å fase ut palmeolje i alt 
dyrefôr i løpet av 3-5 år. Vi har også et 
mål om å fase ut bruk av narasin i fôr til 
fjørfe. Endringer i fôret må skje i et faglig 
samarbeid med husdyrorganisasjoner og 
myndigheter slik at vi ivaretar dyrehelse, 
ytelse og bærekraften i nye løsninger. 

Stor aktivitet
2014 har vært et år med stor aktivitet. 
Vi har lagt om bulktransporten slik at vi 
er mer effektive og kan levere kraftfôr 
til lavere kostnad. Regelverk for bruk av 
fiskemel har imidlertid påført oss økte 
produksjonskostnader som motvirker noe 
av effekten.

Kjøpet av Stavanger Havnesilo ble gjort 
ut fra ønske om å sikre  muligheten 
til et nasjonalt beredskapslager av 
korn.  Regjeringen har imidlertid avvist 
 behovet for en beredskapsordning. Det 
er beklagelig, men Felleskjøpet kan 
som kommersiell aktør ikke ta et slikt 

 samfunnsansvar alene.

Våre nye Fôr og Fritid-butikker i kjøpesentre, 
som vi etablerte fra senhøsten 2014, er et 
konsept vi har store forventninger til. Vi tar 
Felleskjøpets butikksuksess enda nærmere 
forbrukerne, og tror dette er et spennende 
marked som kan utvikles positivt for våre 
forbrukerkunder og eiere.

Vi styrker også stadig vår posisjon som 
leverandør av mel og brødvarer. Eierskapet 
i Cernova og vår posisjon som kornhandler 
gjør Felleskjøpet til Norges ledende aktør i 
bransjen. 

Aktiviteten i 2014 viser at vi både i mor-
selskapet og våre datterselskaper har stor 
evne til nyskaping og omstilling. Dette er 
en stor honnør til våre dyktige ansatte og 
engasjerte eiere som jeg er svært stolt av.

Strategien ligger fast
En gjennomgang av konsernets strategi 
i 2014 viser at vi er i rute i forhold til våre 
viktigste mål og at det er bred enighet om 
å fortsette kursen vi har lagt. Vår  viktigste 
oppgave er å skape bondenytte og 
Felleskjøpets primære virksomhet er tuftet 
på samhandling med medlemmene. I tiden 

framover vil vi sette enda mer inn på å øke 
samhandlingen med medlemmene, for å 
styrke både Felleskjøpet og medlemmenes 
nytte av selskapet. Vi vil fortsatt satse 
på andre aktiviteter med utgangspunkt i 
primærvirksomheten.

Prosjekter i rute
I 2015 vil vi ta i bruk Nord-Europas 
mest moderne kraftfôrfabrikk på 
 Kambo. Utbyggingen er en viktig del av 
 Samkjørt-programmet for å  effektivisere 
vår industriproduksjon og logistikk. 
Samkjørt-programmet har så langt gitt 
innsparinger på rundt 250 millioner kroner 
siden starten i 2011. 

Vi arbeider også med å effektivisere 
logistikken rundt korn. Det er nødvendig å 
senke transport- og lagerkostnadene fra 
kornåkrene fram til våre industrianlegg.

Ungt påfyll
Resultatene vi oppnår viser at samvirke er 
en organisasjons- og forretningsform som 
er robust og har stor konkurransekraft. 
Ingen andre forretningsmodeller har så tett 
kontakt med kundene. Dette er en styrke 
både i markedet og for næringspolitisk 
gjennomslag. Samvirke er en av hoved-

grunnene til at landbruket i Norge har 
lykkes så bra. 

Vi har opplevd fantastisk respons på 
Felleskjøpets satsing på unge bønder. 
Vårt primære ønske er å hjelpe de som 
etablerer seg som bønder med å få en 
god start og at vi i Felleskjøpet får bedre 
forståelse av hvilke behov de har. Vi tror 
dette er med på å bygge gode relasjoner 
mellom Felleskjøpet og nye bønder. 

Vi trenger påfyll av nye friske krefter i sam-
virkeorganisasjonene. De mange hundre 
unge bøndene som nå er med i mentor-
ordningen er en fantastisk rekrutterings-
base for tillitsvalgte i Felleskjøpet, og vi har 
allerede gode eksempler på unge bønder 
som er valgt inn i sentrale posisjoner. Dette 
er en stor inspirasjon for hele organisasjonen.

En del av omstillingen
Landbruket og matindustrien er en stor 
bidragsyter i fastlandsøkonomien. Fallende 
oljepriser har minnet oss om hvor viktig 
det er å ha flere ben å stå på. Det er bred 
enighet om at Norge står foran omstillinger 
i økonomien, og da kan det være grunn til 
å minne om at landbruksnæringen har vist 
stor evne til knoppskyting og  omstilling. 

For eksempel har havbruksnæringen 
sitt utspring fra norsk husdyravl. Med 
felles innsats og myndigheter som ser 
 potensialet, vil vi kunne skape store  verdier 
i tiden framover. Vi har bare så vidt sett 
begynnelsen på bioøkonomien. 

Inngangen til 2015 med nedgang i olje-
prisen og svekket norsk krone viser at 
vi ikke lenger vil ha drahjelp fra en like 
sterk norsk økonomi. For Felleskjøpet 
betyr valutaendringene dyrere import av 
råvarer, maskiner og forbruksvarer. Vi ser 
gode muligheter innenfor de fleste av 
våre  forretningsområder, men kravene til 
 effektiv drift vil bli skjerpet. Det blir Felles-
kjøpets viktigste oppgave framover, slik at 
vi kan fortsette å levere bondenytte.

John Arne Ulvan
Konsernsjef
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«Resultatene vi oppnår 
viser at samvirke er en 

 organisasjons- og forretnings-
form som er robust og har  

stor konkurransekraft. »

John Arne Ulvan
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Nøkkelinformasjon 
om Felleskjøpet
Konsernets driftsinntekter var i 2013 på 12 086 millioner kroner, 
en økning fra 11 870 i 2013. Driftsresultatet konsern i 2014 ble på 
447 millioner, mens resultat før skatt endte på 301 millioner.
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ÅR 2014 2013 2012 2011 2010

Omsetning 12 086 416 11 870 037 11 106 124 10 718 183 10 393 218

EBITDA 720 778 896 789 643 665 637 477 694 016

Driftsresultat 447 936 625 916 383 395 383 173 441 094

Resultat før skatt 301 478 400 625 223 721 219 130 324 953

Årsresultat 219 146 273 037 158 651 118 786 227 155

Egenkapitalandel 31,40 % 32, 5 % 34,20 % 31,90 % 33,10 %

Egenkapitalavkastning 10, 3 % 14,1 % 6,90 % 5,60 % 11,40 %

SIDE 8 Nøkkelinformasjon Nøkkelinformasjon SIDE 9

SALG AV TONNVARE VIA E-HANDEL (mill)

Handel 4,2 mrd
Landbruk 5,5 mrd
Cernova 1,9 mrd
Grønt 0,78 mrd34+45+15+6
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Felleskjøpet i 
mange markeder
Felleskjøpet Agri har en rekke produkter og konkurrerer i mange markeder.
Fra kjernevirksomhet til eierskap i datterselskaper er vi involvert i alt fra maskiner
spesialtilpasset bonden til det ferdige grovbrødet mange nordmenn spiser til
frokost. Vi er bondens faglige partner samtidig som vi har butikker på kjøpesentre.
Her er noen tall fra de mange produktene og tjenestene vi tilbyr.

TRANSPORT AV KORN, GJØDSEL OG KRAFTFÔR
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Bærekraft 
for bonde og samfunn

Ingen næring er mer avhengig av naturgitte 
forhold enn landbruk. Samtidig er det et 
faktum at mat ikke kan produseres uten 
innvirkning på natur, miljø og klima. Mat-
produksjon er en balansegang mellom krav 
til utbytte og hensyn til miljøpåvirkning, 
ikke minst for å opprettholde næringens 
eget produksjonsgrunnlag.

Landbruket styres også av en rekke 
 forhold næringen selv ikke har kontroll 
over.  Etterspørsel og forbrukertrender, 
ramme betingelser og økonomi,  forskning, 
teknologi, handel og globalisering er 
faktorer som i mange sammenhenger 
skaper motstridende syn og interesser 
rundt landbruk og matproduksjon, og som 
må balanseres opp mot hva som er en 
bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvar
– For Felleskjøpet handler dette om å være 
en bevisst samfunnsaktør som tar ansvar 
for våre medlemmer og våre omgivelser 
i vid forstand, slik at virksomheten drives 
etisk forsvarlig og fremmer bærekraftig 
 utvikling. Vi skal drive innenfor de rammer og 
regler som gjelder for landbruket generelt 
og alle våre virksomhetsområder spesielt. 
Vi ønsker også å være en pådriver for å 
fremme bærekraftige løsninger innenfor 
de samfunnsområder vi opererer i, sier 
Liv Schou, direktør HR i Felleskjøpet Agri. 
HR-avdelingen har ansvar for helheten 

og oppfølging av konsernets arbeid med 
bærekraft. 

Felleskjøpet har pekt ut fem hovedområder 
i sin policy:

• Klima og miljø
• Antikorrupsjon
• Menneskerettigheter
• Arbeidstakerrettigheter
• Leverandører

Bærekraftig bondenytte
Rammen for policyen om bærekraftig 
utvikling er selskapets forretningsidé 
om at «Felleskjøpet Agri skal styrke 
 medlemmenes økonomi på kort og lang 
sikt». Bærekraftig bondenytte handler 
derfor også om å skape gode resultater for 
selskapet og våre eiere. God forretnings-
drift og arbeidet med rammebetingelser for 
å styrke bondens og næringens økonomi 
er en del av dette. 

Klima og miljø
Felleskjøpet legger særlig vekt på klima og 
miljø, både når det gjelder selskapets egen 
virksomhet og i forhold til de driftsmidler 
og produksjonsløsninger vi leverer til 
landbruket.

Vi stiller krav til råvarer, råvareleverandører 
og råvarebruk. Felleskjøpets ambisjon 
er å bruke sertifiserte råvarer. Vi bruker 

stadig mer fornybar energi i egen drift, som 
 biobrensel ved fabrikker og kornmottak. 
Og vi effektiviserer produksjonsprosesser 
som bidrar til høy utnyttelse av råvarer, 
mindre ressursforbruk og lavere utslipp.

Felleskjøpet er dessuten ledende 
 leverandør i det norske markedet av utstyr 
til presisjonsjordbruk. Teknologi for å 
oppnå optimal bruk av såvarer, gjødsel og 
plantevernmidler, unngå unødig kjøring, og 
sikre bedre styring av utbytte og kvalitet, 
vil være helt sentralt i framtidens jordbruk. 
Presisjonsteknologien er en forutsetning for 
en bærekraftig intensivering av landbruket, 
som gjør det mulig å øke produksjons-
omfanget uten for store miljøbelastninger. 

Oppfølging av leverandører
Styret vil vedta den nye policyen i 2015 
etter at det er utarbeidet handlingsplaner 
for de ulike hovedområdene. Noen hoved-
punkter er imidlertid allerede klare.
– Felleskjøpet vil arbeide aktivt for å 
 bekjempe enhver form for korrupsjon. Vi 
følger FNs menneskerettighetserklæring, 
FNs barnekonvensjon, ILO-konvensjonene 
og avtaler og rettigheter i  arbeidslivet. 
Felleskjøpet vil følge opp alle sine 
 leverandører for å sikre at de  tilfredsstiller 
kravene i vår policy for bærekraftig 
 utvikling, sier Schou.

Felleskjøpet ønsker å bidra til en matproduksjon som er 
bærekraftig for bonden og samfunnet. Dette er  grunnlaget 
for konsernets nye policy for bærekraftig utvikling. Det 
legges særlig vekt på utvalgte områder, som klima og miljø.

TILTAK FOR BÆREKRAFT

Felleskjøpet har tatt i bruk ny 
teknologi og gjennomført flere 
prosjekter de siste årene som bidrar 
til en mer bærekraftig utvikling av 
virksomheten, blant annet:

• ThermoSeed-behandling av 
 såkorn uten kjemiske beisemidler.

• Biobrensel som energikilde ved 
ti anlegg. 14 prosent av energi-
forbruket er i dag basert på 
biobrensel.

• Sertifisering av råvareleverandører.
• Mer effektiv transport med større 

og færre lass som gir mindre 
utslipp av klimagasser.

• Effektivisering av kraftfôr-
produksjonen med mer optimal 
bruk av råvarer og energi, samt 
mindre utslipp av klimagasser.

• Cernova benytter ikke palmeolje 
og transfett i sine produkter.

• Felleskjøpet Agri meldte seg 
i 2014 inn i Initiativet for etisk 
handel.

• Cernova deltar sammen med 
Østfoldforskning og Nofima i et 
treårig forskningsprosjekt for å 
redusere matsvinn i Norge.

«Felleskjøpet ønsker å være en 
pådriver for å fremme bære-
kraftige løsninger innenfor de 

 samfunnsområder vi opererer i»

Liv Schou
DIREKTØR HR

SIDE 12 Bærekraft Bærekraft SIDE 13
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Jakter på kortreist protein
Forskere, myndighetene og landbruket går sammen om 
å utvikle mer bærekraftig dyrefôr. Et spennende mål er å 
lage proteinråvarer fra norske ressurser som skogsvirke og 
alger. Det vil gjøre norsk matproduksjon mindre avhengig 
av import og styrke landets selvforsyning.

Felleskjøpet får en sentral plass i det 
nye Foods of Norway, et senter for 
forsknings drevet innovasjon (SFI). Senteret 
er et  spleiselag mellom  Forskningsrådet, 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
 universitet (NMBU) og en rekke aktører 
i  mat næringen, deriblant Norske Felles-
kjøp og Felleskjøpet Fôrutvikling. Foods 
of  Norway vil vare i åtte år med et total-
budsjett på rundt 200 millioner kroner. 
NMBU er  vertsinstitusjon og navet i 
forskningen.

– Foods of Norway er en milepæl i  arbeidet 
med å skaffe norskbasert proteinfôr. 
Dette er viktig for kraftfôrbransjen, sier 
adm. direktør Knut Røflo i Felleskjøpet 
 Fôrutvikling.

Bærekraftige fôrressurser
Husdyra våre spiser stadig mindre norsk-
produsert fôr. Mye skyldes sterk nedgang 
i kornproduksjonen, men også behov for 
proteinrike råvarer som ikke kan dyrkes i 
Norge. Importen av fôrråvarer har derfor 
økt sterkt de siste årene. I 2013  importerte 
vi 53 prosent av proteinråvarene og 35 
prosent av karbohydratråvarene som ble 
brukt i norsk fôrproduksjon. Dette gjør 

norsk husdyrnæring mer avhengig av 
jordbruksarealer i andre verdensdeler, 
og mye av oppmerksomheten er rettet 
mot import av proteinrik soya fra  Brasil. 
Utviklingen har skapt en mer sårbar 
 forsyningssituasjon, og det stilles spørsmål 
ved hvor  bærekraftig dette er. Felleskjøpet 
kjøper varer kun fra sertifiserte leverandører 
som kan  dokumentere at produksjonen er 
bærekraftig.

– I Felleskjøpet er vi sterkt opptatt av 
hvordan vi kan trygge norsk matproduksjon 
ved å øke andelen egenprodusert fôr, og 
hvordan dette kan gjøres på en  bærekraftig 
måte. Et sentralt spørsmål er om vi kan 
produsere proteinråvarer på norske 
 ressurser som et alternativ til importert 
soya. Dette er et hovedtema i Foods of 
Norway, sier Røflo.

De mest aktuelle proteinkildene er gjær fra 
skogsvirke, mikroalger fra tang og tare og 
bioproteiner fra naturgass. 

Norsk forskning ligger langt framme på 
dette feltet. Det er god dokumentasjon på 
råvarenes fôregenskaper hos husdyr og 
fisk, og man har kommet langt i å utvikle 

prosessteknologi for industriell framstilling. 
Likevel gjenstår det mye arbeid før disse 
proteinråvarene er konkurransedyktige 
med protein fra planter.

Dyr som spiser norsk
I tillegg til å utvikle nye fôrråvarer, vil man 
i Foods of Norway arbeide med å bedre 
norsk grovfôrproduksjon og å få fram husdyr 
som bedre kan utnytte norsk produsert fôr.

Det er fortsatt mye å hente på å dyrke 
bedre grovfôr. Det er store  variasjoner 
i  kvaliteten, og bedre agronomi og 
 behandling kan øke verdien av fôret. 
Dette arbeides det mye med også i andre 
prosjekter.

I Foods of Norway og andre prosjekter 
settes det i gang forsøk for å finne fram 
til egenskaper hos husdyr som gjør at de 
kan produsere melk og kjøtt mer effektivt 
på norske råvarer. Høyere melkeytelse og 
raskere oppfôring av kjøttdyr har ført til 
økt forbruk av protein som må importeres. 
Forskerne ser nå fôrbehandling, ernæring, 
helse og genetikk i sammenheng for å 
utvikle dyr som kan gi mer kjøtt og melk på 
norsk fôr.

FOODS OF NORWAY

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
VARIGHET: 5 + 3 år

FINANSIERING (PR. ÅR): Forskningsrådet 
– inntil 12 mill., NMBU – minimum fem mill., 
næringsliv – minimum fem mill.

PARTNERE: Animalia, AquaGen, Biomega, 
 BioMar, Borregaard, Felleskjøpet, Geno, 
Norilia, Norsvin,  Nortura, Seaweed Energy 
Solutions, Tine, Viken Skog, Yara 

ANDRE: Universitetet i København, NHO 
Mat og Landbruk, Innovasjon Norge, Norges 
 Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke 

«En milepæl i arbeidet med å skaffe 
norskbasert proteinfôr.»

Knut Røflo
FELLESKJØPET FÔRUTVIKLING

SIDE 14 Foods of Norway  Foods of Norway   SIDE 15
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Med Felleskjøpet 
som partner
Olav Ugulen i Luster satser på en framtid som melke-
bonde med Felleskjøpet på laget. Etter ett år i sitt nye 
robotfjøs, der alt er levert av Felleskjøpet, konstaterer han 
at både bygg, mekanisering og fôringsregime fungerer 
godt. Olav er en av nær 800 nyetablerte bønder som nå 
er med i Felleskjøpets mentorordning.

– Mentorordningen er kjempebra. Det er 
kjekt å ha en å ringe til hvis du står fast 
eller lurer på noe. Og det spennende 
med Felleskjøpet er at du kan få råd på 
så mange områder – kraftfôr, innendørs-
mekanisering, traktor, olje... ja, alt, sier 
Ugulen.

Lykkes i starten
Satsing på unge bønder er en hovedstrategi 
for Felleskjøpet Agri. I april 2013 startet 
et program for unge bønder, der et av 
tilbudene er at bønder i etableringsfasen 
får sin egen mentor i Felleskjøpet. Mentor-
ordningen har vokst raskt. Ved utgangen 
av 2014 var nesten 800 bønder med i 
ordningen.

– Målet er at nye bønder skal lykkes, og 
velge Felleskjøpet som langsiktig sam-
arbeidspartner. Vi arbeider løpende 
med å utvide og forbedre tilbudene 
i  mentorordningen. For å ha en god 
forståelse av hva som er de mest kritiske 
faktorene for bønder i startfasen, har vi 
 opprettet grupper av unge bønder over 
hele landet for å få innspill om hva de 

 forventer av oss, sier Jan Kollsgård, 
 direktør medlem i Felleskjøpet Agri.

Bevisst valg
En av de som har valgt Felleskjøpet som 
partner, er 30-åringen Olav Ugulen i Indre 
Hafslo innerst i Sognefjorden. Ugulen har 
investert over ni millioner kroner i nytt og 
utvidet løsdriftsfjøs med plass til 47 kyr, 
melkerobot og flott avdeling for kalver og 
kviger. Melkeproduksjonen er mer enn 
doblet og vil være 340 tonn i 2015.

– Etter tre flotte år på jordbruksskolen, hvor 
jeg trivdes svært godt, kom jeg med i drifta 
her hjemme. Det likte jeg godt og bestemte 
meg for å bli bonde, forteller Ugulen, 
som legger til at hjelp fra faren Jostein 
er viktig både i drifta og  utbyggingen. 
Ugulen understreker at fellesskapet med 
andre bønder i bygda betyr svært mye for 
ham, og for tiden er han leder i det lokale 
Bondelaget og nestleder i Bygde- og 
 ungdomslaget.

– Jeg har alltid hatt tro på landbruk. Folk 
må jo ha mat. Det er heller ikke så mange 

andre arbeidsmuligheter her, i hvert fall 
ikke uten en drøy reisevei, sier han.

– Olav har tatt et bevisst valg, og 
 utbyggingen hans betyr mye for melke-
produksjonen og miljøet i Indre Sogn, sier 
fagkonsulent Britt Lilly Hylland. Foruten å 
hjelpe Ugulen med råd om fôring, er hun 
mentor for Luster-bonden og kontakt-
punktet hans til hele Felleskjøpet.

Full Felleskjøp-pakke
Etter å ha vurdert ulike løsninger valgte 
Ugulen «full pakke» fra Felleskjøpet, også 
med en prosjektleder fra Felleskjøpet 
fra kontraktsinngåelse til ferdigstillelse. 
 Byggingen av det nøkkelferdige FK- fjøset, 
som er levert av en av Felleskjøpets 
samarbeids partnere, gikk raskt.  Gravingen 
startet i slutten av august 2013 og 17. mars 
2014 ble fjøset tatt i bruk. De tekniske 
 løsningene er basert på DeLaval melke-
robot, innredning og fôrmikser. 

– Det har vært dyktige folk og hele 
 prosessen har gått i henhold til plan, 
 forteller Ugulen.

Resultatene både når det gjelder  produksjon 
og kvalitet er blitt bedre i det nye fjøset. 

Fag og kompetanse
Ugulen mener Felleskjøpet bør legge 
mange ting inn i mentorordningen, men at 
det å ha noen å søke råd hos, kanskje er 
det viktigste.

– Rådgiving er en viktig faktor for unge 
bønder. Det er ikke alltid like enkelt å 
bestemme seg for hva en skal gjøre og 
hvordan en bør gjøre det, og da er det godt 
å ha noen å diskutere med. Det er først og 
fremst kompetansen jeg får tilgang til som 
er viktig for meg. Det gjelder for eksempel 
fôring, der situasjonen er forskjellig fra bruk 
til bruk, sier Ugulen.

– Felleskjøpet er dessuten flinke til å 
arrangere fagmøter og studieturer. Det er 
både lærerikt og sosialt, legger han til.

«Jeg har alltid hatt tro på denne 
produksjonen. Folk må jo ha mat.»

Olav Ugulen
MELKEBONDE I LUSTER

FELLESKJØPET AGRIS TILBUD  
TIL UNGE BØNDER

• Mentorordning, med utvidet 
 rådgiving i startfasen

• Etableringsbonus – 1,5 prosent 
rabatt på alle kjøp i tre år

• Årlig samling for unge og nye 
bønder kombinert med Bedre 
Landbruk

• Lokale/regionale faglige og  
sosiale samlinger

• Regionale nettverksgrupper

SIDE 16 Bondenytte Bondenytte SIDE 17
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Innreder Norges 
nye prestisjefjøs

SIDE 18 Fremtidens fjøs Fremtidens fjøs    SIDE 19

Store deler av det nye forskningsfjøset ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innredes 
med utstyr fra Felleskjøpet. Prestisjeprosjektet gir ny 
kunnskap og kompetanse som vil komme framtidige 
Felleskjøp-kunder til nytte.

Når dyra flytter inn i det flotte fjøset ved 
NMBUs Senter for husdyrforsøk etter 
beitesesongen i 2015, møter kuene melke-
utstyr og fôringssystemer fra DeLaval og 
sauer og geiter tråkker inn i innredninger 
fra LRS Agri. Alt er levert og montert av 
Felleskjøpet som har kontrakter på utstyr i 
størrelsesorden 15-18 mill. 

– Det er klart vi er stolte.  Felleskjøpet 
 leverer det meste av innendørs-
mekaniseringen i Norges mest 
 prestisjetunge fjøs. Her får vi vist fram 
hva våre leverandører har å by på til 
framtidas agronomer og veterinærer 
og hele  forskningsmiljøet på Ås. Bedre 
markedsplass skal du lete lenge etter, sier 
Karl Arne Leivestad som er salgssjef for 
innendørsmekanisering i Felleskjøpet Agri.

Innovativt og spesialtilpasset
De fem driftsbygningene dekker  nesten 
12 dekar og inneholder storfefjøs for både 
melkeproduksjon, ungdyr og ammekuer, 
grisefjøs og småfefjøs for sau og geit. 
Felleskjøpet leverer alt til  storfe og småfe. 
Det omfatter innredninger, melkeroboter, 
fôringssystemer og utstyr til gjødsel-
håndtering. I kufjøset blir det ca. 130 
melkekuer og her er det installert to 
DeLaval VMS-roboter. Her er det også 

en egen avdeling for forsøk med såkalte 
stoffskiftekuer. I geitefjøset skal 80 geiter 
melkes i en såkalt parallellstall med plass 
til 24 dyr om gangen.

– Vi opplever at valget av Felleskjøpet 
som leverandør går mye på at vi kan tilby 
 innovative og framtidsrettede løsninger 
– akkurat slik de ønsker i forsknings-
verdenen, sier Leivestad.

– Som totalleverandør av teknisk utstyr 
har vi mange gode og trygge leverandører 
i ryggen, og sammen med dem har vi 
 kunnet levere fleksible og spesialtilpassede 
løsninger til de formål Senter for husdyr-
forsøk ønsket. Felleskjøpet har kunnet tilby 
mer enn standardløsninger og vi har vært 
med og detaljprosjektert og utviklet mye av 
utstyret som er levert, fortsetter Leivestad.

Nyttig erfaring
Selv om leveransen til forskningsfjøset 
ikke skiller seg så mye fra andre fjøs, 
 poengterer Leivestad at det har vært et 
krevende prosjekt.

– Det er annerledes og byr på noen 
 utfordringer å jobbe med aktører som ikke 
kjenner landbruket. Det har vært intenst, 
men også svært lærerikt, sier han. 

Statsbygg er byggherre og Skanska er 
hovedentreprenør. Felleskjøpet Agri har 
avtale med Skanska.

– Gjennom prosessen har vi lært mye og 
tilegnet oss ny kunnskap og kompetanse 
som vi vil ha stor nytte av i framtidige 
 prosjekter, understreker Leivestad.

Utstillingsvindu
I det nye forskningsfjøset får Felleskjøpet 
vist fram hele bredden i sitt sortiment til 
storfe og småfe. 

– Det er et topp moderne utstillingsvindu, 
sier Leivestad entusiastisk.

– Alle framtidige veterinærer og husdyr-
kandidater blir kjent med og kan  studere 
vårt utstyr. Mange av disse er også 
 framtidige bønder og mange  kommer inn 
i rådgivingstjenester. Det er selvfølgelig 
spennende for Felleskjøpet. I tillegg 
får vi nå tett kontakt med landets 
 fremste fag miljøer som vil gi oss nyttige 
 tilbakemeldinger om utstyr og løsninger. 
 Forskningsfjøset på Ås vil bidra til at 
Felleskjøpet blir en enda bedre leverandør i 
framtida, sier Leivestad.

Svein-Anders Lundstadsveen (t.v.), Austmarka/Kongsvinger, student 
ved NMBU og Hans Tannum fra Vestby, er leid inn som montører.
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Felleskjøpets 
korn- og kraftfôrproduksjon

SIDE 20 Korn og kraftfôr Korn og kraftfôr     SIDE 21

Felleskjøpet Agri produserer over 900 000 tonn kraftfôr årlig. Dyrehelse, lønnsomhet til 
bonden og bærekraft er avgjørende elementer i denne produksjonen. Dyrene skal ha 
det beste fôret samtidig som bonden sikres forutsigbarhet både på pris og resultater. 
Som stor importør og forbruker av råvarer må Felleskjøpet sikre sporbarhet og at vi 
handler med sertifiserte leverandører. Slik får vi en sunn verdikjede for korn og kraftfôr.

Norske råvarer
Korn, oljevekster, erter og åkerbønner dyrkes 
i Norge og brukes i kraftfôr. I 2014 kjøpte 
Felleskjøpet 674 000 tonn norsk korn. Dette 
utgjør 60 000-70 000 partier per sesong. 
 Norske bønder følger kravene i Kvalitets-
system i landbruket (KSL) 

Hva dyra trenger
Råvarene sikrer dyras behov for energi, 
 protein, fett, stivelse, fiber, vitaminer, mineraler, 
enzymer og aromastoffer for god smak. 

Importerte råvarer
For å kunne produsere ønsket og etterspurt 
mengde må vi hvert år importere råvarer som 
soya, raps, melasse, roesnitter, hvete, mais 
og spesialråvarer. I 2014 importerte Felles-
kjøpet 427 000 tonn råvarer, noe som utgjør 
170 båtlaster per sesong.
Import skjer etter krav til langsiktige 
 kontrakter, revisjon av leverandører og krav  
til sporbarhet på råvarer.

Kvalitetskontroll (norske)
Felleskjøpet foretar  hurtiganalyser ved 
mottak før alle kornarter analyseres for 
vann, hektolitervekt og skjønnsmessig 
vurdering. Mykotoksinet¨ DON, falltall, 
protein og bakeegenskaper blir også 
analysert.
Analyser av råvarer på lager gir grunnlag 
for optimering av kraft fôrproduksjonen.

Kvalitetskontroll (import)
Alle partier analyseres ved  lossing.  
Ingen partier tas inn på Felles kjøpets 
anlegg før salmonella prøve  foreligger. 
Næringsinnhold analyseres også.

Matmel
Ca. 200 000 tonn 
korn (hvete/rug) som 
holder høy kvalitet 
går til matproduksjon. 
Kornets kvalitet og 
mengde norsk korn 
som brukes i mat-
produksjon varierer 
fra år til år.

Kraftfôrfabrikk

LAGER – Råvarene lagres i siloanlegg

DOSERING – Riktig fordeling av råvarer

MALING – Korn males for riktig struktur
 
BLANDING – Korn og øvrige råvarer blandes

STRUKTUR – Pelletering, ekspandering, ekstrudering

KJØLING OG TØRKING – Online NIR-målinger av 
protein, fett og vann

UTLASTING OG PAKKING – kraftfôret pakkes i  
sekker eller lastes på bulkbiler

920 179 tonn kraftfôr ble produsert og  transportert 
ut fra Felleskjøpets 12 fabrikker i 2014 
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Unge søker til samvirke
Felleskjøpets satsing på gårdbrukere i etableringsfasen får unge og nye 
bønder til å engasjere seg sterkere i samvirke. Behovet for å stå sammen 
om å skape en trygg framtid synes sterkere enn på lenge.

At en ny generasjon bønder engasjerer seg 
sterkt i samvirke, er ingen selvfølge. Men 
selv i en tid preget av individualisering og 
egeninteresser, har samvirke vist sin styrke, 
og responsen på Felleskjøpets satsing 
på unge bønder har vært stor. De som er 
på vei inn i landbruket har tydelig tro på 
samvirke som forretningsform. Felleskjøpet 
opplever at unge medlemmer engasjerer 
seg sterkt i å utvikle selskapet både som 
forretningsaktør og samvirkeorganisasjon.

Fremragende ambassadører
– Unge bønder har stort engasjement for 
samvirke. De etterspør informasjon og 
opplæring om samvirke, og deltar aktivt i 
debatter internt i Felleskjøpet. Mitt inntrykk 
er at bøndene som nå er på vei inn i land-
bruket, har et minst like bevisst forhold til 
samvirkeformen og hvordan samvirkefore-
takene kan utvikles som tidligere generasjoner. 
Erfaringene fra unge bønder-satsingen har 
slått hull på «sannheten» som synes å ha 
festet seg, om at alle i dag har et snevert 
egosentrisk utgangspunkt for sin  virksomhet. 
De unge er opptatt av styrken som ligger 
i å utvikle noe sammen. Og de er frem-
ragende ambassadører for samvirke, 
sier direktør for medlemsvirksomheten i 
Felleskjøpet Agri, Jan Kollsgård.

Trygt i usikre tider
– Jeg tror veldig mange unge bønder ser 
hvor viktig samvirke er, kanskje særlig i en 
tid hvor regjeringen skaper usikkerhet om 
rammebetingelsene. Det er i seg selv utrygt 
å starte som bonde. Du gjør et livsvalg og tar 
stor risiko. Da er samvirke en trygg partner, 
en du kan stole på, sier Renate Rendedal.

Sammen med Arne Elias Østerås ble 
Rendedal kåret til Årets Felleskjøp-profil i 
2013. De har gjennomført et prosjekt om 
medlemslojalitet i Felleskjøpet Agri som 
ledd i studiet «Landbrukssamvirkets for-
trinn og utfordringer» ved NMBU. 

– Samvirkets betydning for oss bønder i 
etableringsfasen er underkommunisert, 
fastslår Østerås. 

– Samvirke gir meg trygghet for at jeg 
får levert varene mine og trygghet for at 
jeg kan kjøpe driftsmidler av god kvalitet 
til riktig pris. Samvirke betyr økonomisk 
trygghet i en tid med mer usikre ramme-
betingelser og markeder. Dette er ingen 
selvfølge, men noe bøndene har kjempet 
seg til og organisert på en effektiv måte 
gjennom sine samvirkebedrifter. For meg 
er det vel verdt å slutte opp om og utvikle 
videre, sier han.

Østerås understreker at kunnskapen og 
erfaringene landbrukssamvirket har bygget 
opp betyr mye for urutinerte nærings-
utøvere i startfasen. 

«Generasjon samvirke»
En ny «generasjon samvirke» kan ha flere 
forklaringer, men Rendedal trekker fram 
næringens rammevilkår som noe av det 
viktigste.

– Min besteforeldregenerasjon opplevde 
virkelig hvor viktig samvirke var. Neste 
 generasjon følte det kanskje ikke like sterkt 
og hadde som alle  generasjoner  behov for 
å «gjøre opprør» og ta  selvstendige valg. 

Vår generasjon ser igjen et sterkere behov 
for samvirke, selv om tidene ikke kan 
sammenlignes med det våre besteforeldre 
opplevde. Alt går dess uten i bølger. Å være 
«uavhengig» er ikke lenger like sterkt på 
moten. Da ser flere nødvendigheten av 
samvirke, sier hun.

Konkurransedyktig
Forskning har vist at faktorer som 
 identifikasjon, solidaritet og tradisjon er 
med på å skape lojalitet til samvirke. Men 
dette er ikke nok. For å sikre nødvendig 
tillit og oppslutning, må samvirkebedriftene 
være konkurransedyktige.

– Marginene i næringen er små, og det er 
grenser for hvor mye «følelser» kan koste. 
Jeg er derfor glad for at Felleskjøpet går 
så godt at vi har muskler til å slåss både i 
landbruksmarkedet og andre bransjer, sier 
Østerås.

– Når det er sagt, er det viktig å få tydelig 
fram hva samvirke står for og hvem vi er 
til for. Her må vi bli mer offensive i måten 
vi kommuniserer på. Mange som overtar 
gård i dag, har en annen bakgrunn og har 
begrenset kunnskap om samvirke. Knapt 
noen har opplevd ikke å ha markeds-
adgang – ikke å få solgt varene sine, men 
vi ser en skjerpet kamp om markedet. 
Derfor må vi sette samvirke inn i dagens 
kontekst. Med økt kunnskap vil de unge 
bøndene bli enda sterkere ambassadører, 
sier han.

Bondenytte 
satt i system
Bønder har lang tradisjon med 
 samvirkeforetak for å drive sin virksomhet 
mer effektivt og oppnå sterkere posisjon 
i markedet. Fortjenesten deles mellom 
medlemmene etter hvor mye de  bruker 
foretaket. Brukernytte, heter det på 
 samvirkespråket. Bondenytte, kaller vi det i 
Felleskjøpet.

Kjært barn har mange navn. Det 
 avgjørende er at Felleskjøpet er det mest 
lønnsomme alternativet for de som bruker 
oss. De siste årene har Felleskjøpet hatt 
betydelig vekst i landbruket. Fordi vi 
deler overskuddet med medlemmene, er 
resultatet for de som bruker oss  summen 
av både pris og etterbetaling. Slik har 
 medlemmene, som styrer selskapet 
 gjennom en demokratisk organisering, 
også et sterkt incitament til å sørge for at 
driften er effektiv. 

Tilleggsverdier
Samvirke er i praksis en strategisk 
allianse mellom mange mindre nærings-
drivende, som hver for seg er for små i 
et stort marked. Uten styrken til deres 
egne  samvirkeforetak, ville bøndene vært 
prisgitt leverandører og varekjøpere med 
et mål om å hente størst mulig profitt 
ut av  næringen. Bøndene ville ikke fått 
sin rettmessige del av verdiskapingen. 
 Felleskjøpet arbeider også sammen med 
de andre samvirkeforetakene og faglagene 
for å skaffe gode og forutsigbare ramme-
betingelser for bøndene og landbruket.

Bondenytten medlemmene får  gjennom 
Felleskjøpet, er summen av gode 
 betingelser, etterbetaling,  selskapets 
markedsposisjon og arbeidet for 
 næringens rammevilkår.

«De unge er opptatt av styrken som 
ligger i å utvikle noe sammen.»

Jan Kollsgård
DIREKTØR MEDLEM, FELLESKJØPET AGRI

SIDE 22 Samvirke Samvirke   SIDE 23
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Boksen går i melhyllene
Møllerens nye melbokser har gjort hverdagen enklere for hjemmebakerne, 
 revolusjonert en tradisjonell varekategori og løftet melsalget. Mel på boks er 
et av de 69 nye  produktene som ble lansert fra Møllerens, Mesterbakeren og 
andre varemerker i Felleskjøpets næringsmiddelindustri i 2014.

Megatrendene i matmarkedet er drevet av 
forbrukernes fokus på sunnhet og riktig 
 ernæring, ønske om enkle tilberedings-
måter, «kjapp» mat for folk på farten og 
økende interesse for det ekte og lokale.  
I mel- og bakekonsernet Cernova, som er 
Felles kjøpets forlengede arm inn på norske 
 kjøkkenbord, foregår det et systematisk 
arbeid med innovasjon og produkt utvikling 
med trender og forbrukerinnsikt som rettesnor.

Ledende på kornbaserte matvarer
– Dagens forbrukertrender passer våre 
kjerneprodukter svært godt. Korn og 
kornbaserte matvarer inneholder mange 
av de riktige næringsstoffene vi trenger, og 
er i seg selv en sunn del av et balansert 
og  riktig kosthold, sier Mona Spjelkavik 
som er direktør for innovasjon og produkt-
utvikling i Norgesmøllene. 

Kornbaserte matvarer er en del av kjerne-
virksomheten i Felleskjøpet Agri, som 
har samlet sin næringsmiddelindustri 
i datterselskapet Cernova. Cernova 
omfatter flere selskaper, der de største er 
Norgesmøllene, Mesterbakeren og Norges-
bakeriene. Norges møllene er Norges 
største  produsent av matmel og leverer 
mel- og bakeprodukter under merkevaren 
Møllerens til bakerier, storhusholdning, 
industri og dagligvare. Mesterbakeren er 
hovedleverandør av brød og bakevarer til 
Rema 1000 i hele landet.  Norgesbakeriene 
omfatter seks bakerier/bakerikjeder som 
leverer til dagligvarekjeder over hele Norge. 

Til sammen gjør dette Cernova til  Norges 
ledende leverandør av kornbaserte matvarer. 

Færre tilsetningsstoffer
– Innovasjon og utvikling er et strategisk 
satsingsområde og en av hovedpilarene i 
vår virksomhet, sier Spjelkavik. Hun viser 
til at det er stadig hardere kamp om å få 
plass i butikkhyllene og at bakeriene stiller 
større krav til mel og bakeløsninger.

Det sterke fokuset på riktig ernæring og 
naturlige råvarer har ført til krav om produkter 
med så få tilsetningsstoffer som mulig.

– «Clean label» er blitt en viktig trend i 
bakeribransjen. Det skaper produksjons-
tekniske utfordringer når vi skal beholde 
nødvendige bakeegenskaper uten bruk 
av de tradisjonelle tilsetningene, men vi 
jobber kontinuerlig og systematisk for å 
utvikle nye løsninger. Vi skal møte kundene 
og samtidig sikre at råvarer og produkter 

vi leverer er av høy kvalitet, slik at kundene 
får et godt sluttprodukt, sier Spjelkavik.

Tur-samarbeid
I tillegg til de fem melvariantene på boks 
som gjør håndtering av mel mye enklere, 
omfattet lanseringene fra Møllerens i 2014 
blant annet flere produkter i Havra-serien 
med fiberrik havre som  hovedingrediens 
og frokostblandingene i merkevaren 
Opplagt. I melserien Fibra, som selges 
både til bakerier og dagligvare, benyttes 
hele kornet som finmales slik at melet blir 
ekstra næringsrikt med høyt innhold av 
 kostfiber. Ved å erstatte noe av melet i 
brødbakst med Fibra finmalt fullkornmel 
får en brød med høyere grovhetsprosent. 
Dette er viktig både for bakerier og 
 forbrukere.

I 2014 inngikk Norgesmøllene et strategisk 
samarbeid med Den Norske Turistforening 
og lanserte God Tur fra Møllerens – en 
serie produkter som er godt egnet til å ta 
med seg på tur. Konseptet appellerer til 
et sunt og godt kosthold og inspirerer til 
mosjon og naturopplevelser. 

– Samarbeidet har gjensidig verdi ved at 
Turistforeningen får midler til vedlikehold 
av hytter og stier, samtidig som vårt mål 
er å ta en sterkere posisjon innen sunn 
turmat. Alliansen har en ekstra spennende 
 dimensjon i 2015, som er Friluftslivets år, 
sier  Spjelkavik.

MINDRE SALT I BRØDET

Det blir mindre salt i norske brød. 
Mesterbakeren, Norgesbakeriene  
og de andre store bakeriene er enige 
om å senke saltinnholdet i Norges  
30 mest kjøpte brød.

Nordmenn spiser mye brød, og 
en reduksjon i saltinnholdet vil ha 
gunstig effekt på nordmenns helse. 
Saltinnholdet i de vanligste brødene 
er ca. 1,1 gram per 100 gram brød. 
Brødbransjen har satt et felles mål 
om gjennomsnittlig 0,9 gram salt 
per 100 gram brød for «hverdags-
brød» innen 2017. Dette tilsvarer en 
reduksjon av salt på ca. 18 prosent 
og er svært godt mottatt av helse-
myndighetene.

VIL REDUSERE MATSVINN

Vi kaster mye mat, og brød er en 
av matvarene som oftest  forsvinner 
i søpla. I løpet av et år kaster 
 nordmenn over 60 millioner brød.

Cernova tar dette svært alvorlig og 
har startet et treårig forsknings-
prosjekt, blant annet i samarbeid 
med Østfoldforskning og Nofima, 
for å finne løsninger på problemet.  
I forbindelse med prosjektet er det 
opprettet en såkalt nærings-PhD 
i Norgesmøllene, som blant annet 
skal kartlegge forbrukeradferd, 
se på nye emballasjeløsninger, 
 produksjonsmetoder og nye  produkter. 
Det vil være av stor  interesse for 
leverandører, produsenter og daglig-
varehandelen å komme opp med 
nye bærekraftige løsninger for ferske 
bakevarer.

«Dagens forbrukertrender passer 
våre kjerneprodukter svært godt.»

Mona Spjelkavik
CERNOVA
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Gror godt i 
gjødselmarkedet
Det gror godt i gjødselmarkedet og Felleskjøpet tar 
en stadig større andel. For å bedre konkurransen 
i markedet, har Felleskjøpet gjenopptatt import av 
gjødsel fra en alternativ leverandør.

Historisk for høstkorn

Dette utløste ekstremt stor etterspørsel 
etter såkorn. Takket være god  planlegging 
med stort såkornareal og dyktige 
 kontraktsavlere, samt fine innhøstings-
forhold, sto Felles kjøpet godt rustet til å 
møte etterspørselen.

Felleskjøpets salg av høsthvete og 
høstrug, samt mindre kvanta av andre 
høstkorn arter, ble nær 5 000 tonn i 2014, 
som er et historisk høyt kvantum. Felles-
kjøpets andel av høstkornmarkedet ble 
75 prosent, som er markert høyere enn 
tidligere. Felleskjøpet hadde solid tilgang 
på norskavlet høst hvete. Såkornet var av 
god kvalitet med høy spireevne og liten 
sykdomssmitte. Det dyrkes for tiden ikke 

såkorn av rug i Norge. Bransjen importerte 
hele den tollfrie kvoten på 1 000 tonn, 
hvorav Felleskjøpet sto for 750 tonn.

Samlet salg av høstkorn i Norge ble  
6 464 tonn. Salget tilsvarer ca. 264 000 
dekar høsthvete og 95 000 dekar rug.  
I tillegg kommer arealer sådd med eget 
såkorn, men bruk av eget såkorn antas å 
 utgjøre en lavere andel enn normalt denne 
 sesongen.

Beredskapslagring av såkorn
Etter at myndighetene gjenopptok støtte 
til beredskapslagring av såkorn i 2011, er 
lagrene bygget opp til å dekke 25 prosent 
av det norske behovet for såvarer til 

vårkorn. Såvareforretningene dekker fem 
prosent for egen regning, mens det gis 
tilskudd til lagring av ytterligere 20 prosent 
av behovet. 

Såkornsituasjonen foran 2015 er god, 
og det er i utgangspunktet ikke behov 
for  import av hverken bygg, havre eller 
vårhvete.

Ordningen med beredskapslager  omfatter 
ikke høstkorn. Her har såkornleverandørene 
hele ansvaret. Dette er krevende fordi 
høstkornarealet svinger mye fra sesong til 
sesong. Felleskjøpet arbeider for at høst-
korn blir en del av grunnlaget for å beregne 
beredskapslageret av vårkorn.
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Det norske markedet for mineralgjødsel er i 
betydelig vekst etter nedgangen på slutten 
av 2000-tallet, da uro og kraftige pris-
svingninger førte til nedgang i forbruket. 
Salget er imidlertid ikke tilbake til nivåene 
på begynnelsen av 2000-tallet. Noe av 
dette har sin naturlige forklaring i at det nå 
benyttes gjødseltyper med høyere innhold 
av nitrogen, slik at volumene blir lavere.

Rekordsalg
Felleskjøpet Agris samlede salg av 
mineralgjødsel og organisk gjødsel steg 
med fem prosent i 2013/14-sesongen til 
276 000 tonn. Dette er det høyeste salget 
selskapet har hatt siden dannelsen av 
Felleskjøpet Agri. Markedsandelen økte 
med ca. ett prosentpoeng i selskapets 
handelsområde. Det har også vært stor 
ordreinngang foran 2014/15-sesongen. 

Felleskjøpet bidrar gjennom sine markeds-
aktiviteter sterkt til salg av  mineralgjødsel 
utenom vekstsesongen. Ikke minst har 
tidlige kampanjer ved inngangen til 
gjødselsesongen både i 2013 og 2014 
gitt gode resultater. Tidlig ordreinngang 

gir større fleksibilitet og mer effektiv 
 distribusjon, som kommer både kundene 
og Felleskjøpet til gode.

Behov for konkurranse
Gjødselmarkedet i Norge er naturlig 
nok preget av Yara som dominerende 
 leverandør. Yaras sortiment har høy kvalitet 
og er godt tilpasset norske forhold. Et 
særtrekk ved det norske markedet er en 
svært stor andel NPK-gjødsel, og at 85 
prosent av mineralgjødsla kan sies å være 
spesialtilpasset vekster og klima. Dette 
har utvilsomt mange agronomiske fordeler, 
men fører også til at norske bønder har 
høyere gjødselkostnader enn i land der 
«standardprodukter» er totalt dominerende 
til korn og grovfôr.

Ut fra formålet om å styrke  medlemmenes 
økonomi på kort og lang sikt, er det 
Felleskjøpets oppgave å tilby gode 
 alternativer til vårt hovedsortiment for de 
som ønsker det. I 2014 inngikk Felles-
kjøpet avtale med Eurochem om  import 
av  gjødsel. Den kjemisk blandede 
 mineralgjødsla kommer fra Eurochems 

fabrikk i  Belgia, som selskapet har 
overtatt fra BASF, og som  Felleskjøpet 
tidligere har importert fra. Det er i første 
omgang  importert en NPK-gjødsel 
godt tilpasset norske forhold til svært 
 konkurransedyktige betingelser, og salget 
i 2014 overgikk alle forventninger. Dette 
 bekrefter behovet for et slikt supplement 
i det norske markedet. Felleskjøpets 
intensjon er et fortsatt samarbeid med 
Eurochem, som på sin side ønsker å være 
en langsiktig aktør i markedet.

2014 var et godt år for høstkorn med store avlinger og god kvalitet. 
Gunstige forhold gjorde at det også ble sådd nye rekordstore arealer høsten 2014. 

«Felleskjøpet Agris samlede 
salg av mineralgjødsel og 

organisk gjødsel steg med fem 
prosent i 2013/14-sesongen til 

276 000 tonn»
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Milepæler 2014

KJØPER STAVANGER HAVNESILO
Det ble stor debatt og mye oppmerksomhet da Stavanger Havnesilo ble lagt ut for 
salg i februar 2014. Felleskjøpet Agri eide nabotomten og var slik involvert i salget. 
Etter lengre tids debatt, hvor nasjonal beredskapslagring av korn ble et sentralt 
tema, valgte styret i Felleskjøpet Agri å kjøpe anlegget fra eier Cermaq for 49,5 
millioner kroner. I landbrukskretser ble dette kjøpet godt mottatt. Styreleder Einar 
Enger uttalte i forbindelse med kjøpet at Felleskjøpet nå har lagt til rette for en 
mulig nasjonal beredskapslagring av korn gjennom å sikre et viktig anlegg, men 
at dette er en samfunnsoppgave staten må ta ansvar for. Stavanger Havnesilo har 
lagerkapasitet for 195 000 tonn hvete, 30 000 tonn melasse og noe av anlegget 
kan brukes til lagring av malte råvarer. Felleskjøpet Agri overtok havnesiloen i sin 
helhet fra 1. juni 2014. 

NY SENTRUMSBUTIKK I TRONDHEIM
Felleskjøpet fortsetter sin offensive satsing på utvikling av nye butikker. Gjennom 
flere år har vi oppgradert våre eksisterende butikker som finnes over 100 steder i 
Norge, samtidig som det er satset stort på det som kalles sentrumsnære butikker. For 
å nå nye kundegrupper og komme tettere på byene er det utviklet et nytt konsept 
med større flaggskip-butikker i bynære strøk. I mai 2014 åpnet en helt ny butikk 
på Tunga i Trondheim. Butikken, som holder til i de gamle lokalene til Felleskjøpet 
Trondheim, er på 2400 kvadratmeter og har et spesialtilpasset vareutvalg for både 
bønder og byfolk. Det ble i god Felleskjøpet-tradisjon holdt åpningsfest i tre dager, 
med en egen «privat visning» for medlemmer kvelden før den offisielle åpningen. 

TOPIGS NORSVIN
Topigs International og Norsvin International fusjonerte i august sine internasjonale 
aktiviteter inn i et nytt selskap med navn Topigs Norsvin. Sammenslåingen og eta-
bleringen av Topigs Norsvin har resultert i verdens ledende svineavl-selskap med 
en årlig resultat på 130 millioner Euro. Hovedkontoret i selskapet er lagt til Vught i 
Nederland. Topigs og Norsvin er begge bondeeide firma med lik selskapsfilosofi. 
Norsvin International er eid av Norsvin SA, Nortura og Felleskjøpet Agri.
Med en produksjon på mer enn 1,55 millioner livpurker og over 8 millioner solgte 
sæddoser per år, blir Topigs Norsvin en av de største svinegenetikkleverandørene 
på verdensmarkedet. Hvert år vil det produseres mer enn 90 millioner slaktegris 
med Topigs Norsvin genetikk.

OMLEGGING SOM FØLGE AV FISKEMEL
Nye ESA-krav som følge av EU-direktivet som forbyr bruk av fiskemel i drøv-
tyggerfôr førte til store omlegginger av produksjon og logistikk for Felleskjøpet 
i 2014. Kravene har gitt en innskjerping i bruken av separate produksjonslinjer 
som har ført til at råstoffet må tas ut av fôret eller at produksjonsstrukturen er blitt 
endret. Felleskjøpet har sett fiskemel som en så viktig råvare at produksjon og 
logistikk er tilpasset. I praksis har dette gitt en produksjon av forskjellige fôrtyper 
plassert på ulike anlegg og økt transport mellom anleggene. Dette har igjen vært 
 kostnadsdrivende for Felleskjøpet og hele bransjen.  

NYTT FORRETNINGSSYSTEM
I juni gikk startskuddet for Prosjekt Forspang som skal sørge for at hovedsystemet 
i selskapet blir byttet ut. Dagens hovedsystem, FK-meny, blir i løpet av de neste 
årene erstattet av Infor M3. Det nye systemet skal gradvis rulles ut fra og med 
2015. Felleskjøpet og systemleverandøren er godt i gang med jobben og jobber 
mot en full ferdigstilling i 2017. Prosjekt Forsprang er en helt nødvendig million- 
investering for Felleskjøpet, og skal gi en mer effektiv drift samtidig som service-
graden til kundene øker slik at bondenytten fortsetter å være god også i fremtiden. 

GODT KORNÅR
Sommeren 2014 ble varm og førte til tidlig tresking. At havren var moden for 
 tresking allerede i juli hører med til sjeldenhetene i Norge. I starten av august var 
det allerede kommet inn 70 000 korn og det ble gode avlinger, spesielt av høstkorn. 
Felleskjøpet mottok 25 prosent mer korn totalt sett i 2014 sammenlignet med året 
før. Mathvete og havre oppnådde en økning på henholdsvis 26,2 og 27 prosent i 
2014, mens økningen på bygg ble 8 prosent. 

SPISSER DEN DIGITALE SATSINGEN
Felleskjøpet satser digitalt og 29. oktober ble nye nettsider lansert etter lengre tids 
utvikling. Det er lagt mye krefter i å gjøre felleskjopet.no bedre å bruke ved at det 
er enklere å finne frem og at produktinformasjon er lett tilgjengelig. Med nye nett-
sider har Felleskjøpet slått nettbutikken sammen med selskapets øvrige nettsider, 
samt produktkatalogen. Det satses nå videre på nettbutikken som vil bli viktig for 
Felleskjøpet fremover for å nå kunder og forbrukere, men også bondens behov 
ivaretas. Faglig rådgivning og fagsaker skal bidra til dette, og bondens «Min side» 
fungerer akkurat som tidligere.

BEDRE LANDBRUK
Da Bedre Landbruk 2014 var vel overstått søndag 9. november hadde 8000 
besøkende opplevd hva Felleskjøpet og næringen har å by på. Det var soleklar 
ny publikumsrekord. Årets messe var utvidet til to haller på Norges Varemesse 
som gjorde at vi hadde hele 10 000 kvadratmeter å vise oss frem på. Bedre 
Landbruk hadde som vanlig et bredt spekter av utstillere som kunne vise frem 
de nyeste modellene i sine varekategorier, foredrag for de som ønsket litt faglig 
påfyll,  underholdning og en egen del for barna slik at messen ble for hele familien. 
I tillegg ble som vanlig «Årets unge bonde» kåret til stor oppmerksomhet. Bedre 
Landbruk  arrangeres i sin helhet av Felleskjøpet. I 2015 er det Agroteknikk- messe  
i samme tidsrom slik at Bedre Landbruk er tilbake igjen i 2016. 
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1. desember 2014 ble en merkedag i Felleskjøpets  historie 
da vi flyttet inn i et helt nytt hovedkontor på Lillestrøm. 
Alle ansatte og tillitsvalgte har fått et nytt samlingssted,  
og landbruket et nytt kraftsenter.

Nytt kraftsenter 
i landbruket

Etter tidligere fusjoner har Felleskjøpet 
i mange år hatt en spredt administrativ 
struktur med viktige funksjoner fordelt 
på mange forskjellige steder. Med vårt 
nye hovedkontor har vi nå samlet våre 
administrative enheter for å stå enda bedre 
rustet til å endre oss i takt med bøndenes 
og landbrukets behov. Kunnskap og 
engasjement er nå samlet i det som blir et 
operativt hovedkontor for hele Felleskjøpet.

– Felleskjøpet skal være motoren i  framtidas 
landbruk. Med nytt hovedkontor får vi 
samlet og utviklet idekraften i selskapet slik 
at produktene våre skaper verdier i hele 
næringen. Vi skal bruke huset aktivt til det 
beste for eierne og kundene våre, vi skal 
sette fart og retning for vår virksomhet, 
skape ny kraft i landbruket, og sørge for 
gode resultater for norske bønder – på kort 
og lang sikt, sier konsernsjef John Arne 
Ulvan.

Et naturens bygg
Bygget som er tegnet av Snøhetta og 
spesialtilpasset Felleskjøpets  behov er 

reist med norske bærekraftige  materialer 
og  naturens egne fargevalg. Både 
inn- og  utsiden av bygget viderefører 
 landbrukets former og landskap. Det er 
valgt et  standard kontorbygg som utgangs-
punkt med en fasade som representerer 
 kornåkeren. Naturens grønne signalfarger 
er gjennomgående inne i bygget og huset 
vil bli omgitt av trær som skal vokse i takt 
med Felleskjøpet. Innvendig er det valgt en 
nøktern stil, der hvert plan representerer 
en årstid som gir variasjon og egenart – 
akkurat som landbrukets sesonger.

– Vi valgte Lillestrøm fordi det er sentralt 
samtidig som det gir oss litt armslag. Vår 
virksomhet finnes på over 100 steder 
rundt om i landet og da er det viktig å 
samles der vi kan ha god kontakt med hele 
organisasjonen. Med noen hundre meter 
til togstasjonen og noen minutter videre til 
Oslo Lufthavn er det enkelt å dra ut, og for 
besøkende å komme hit. Så er det ikke til 
å komme unna at vi synes vi hører hjemme 
litt mer i landlige omgivelser enn midt i 
Oslo-gryta, sier Ulvan.
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«Vi skal bruke huset aktivt til det beste 
for eierne og kundene våre, vi skal 

sette fart og retning for vår virksomhet 
og skape ny kraft i landbruket»

John Arne Ulvan
KONSERNSJEF
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Felleskjøpet 
flytter inn på 
kjøpesenter

Bøndene kommer til byen og fra og med 
2014 er vi også å finne på kjøpesentre 
rundt om i landet. I november 2014 så 
verdens første Felleskjøpet Fôr og Fritid 
lyset og en måned senere åpnet samme 
butikk-konsept på Stopp Tune i Sarpsborg.

Felleskjøpet har de siste årene satset på 
flere sentrumsnære butikker for å nå den 
vanlige forbruker bedre i tillegg til å være 
bondens faghandel. Gjennom konseptet 
«Felleskjøpet Fôr og Fritid», som er mindre 
butikker spesialtilpasset for kjøpesentre, 
styrker vi denne satsningen videre.

– Våre nye senterbutikker satser spesielt 
på kjæledyr med fôr og utstyr til hund, 
katt og kanin. Felleskjøpet er allerede 
markeds ledende på hundefôr i Norge 
med norskprodusert fôr, og vi ser et stort 
potensiale i å komme nærmere forbrukerne 
gjennom det nye butikk-konseptet, sier 
Henrik Thoresen som er handelsdirektør i 
Felleskjøpet Agri.

I tillegg til fôr og utstyr til kjæledyr skal 
 senterbutikkene selge et utvalg av 

 klassiske Felleskjøpet-produkter som 
klær, fritidstøy og John Deere-effekter. Det 
vil også være mulig å handle på nett fra 
hele vårt sortiment via egne terminaler i 
butikkene. 

50 nye butikker
Felleskjøpet har gjort mye med sin 
 butikkvirksomhet de siste årene. Et 
av satsingsområdene har vært store 
 sentrumsnære butikker lett tilgjengelig for 
den vanlige forbruker. Dette har resultert i 
store flaggskipbutikker både i Bergen og 
Trondheim. Med «Fôr & Fritid»-butikkene 
blir Felleskjøpet enda mer synlig og det 
skal satses mye på konseptet.

– Vi har ambisjoner om å etablere 50 nye 
«Fôr & Fritid»-butikker de neste fem årene 
og er i dialog med flere kjøpesenter i hele 
landet. Vi har en god markedsposisjon 
og nyter stor tiltro hos kundene. Det vet 
også kjøpesentrene og vi opplever stort 
 engasjement rundt konseptet. Vi  ønsker 
oss inn på de største sentrene i både 
Oslo, Trondheim og Bergensområdet, sier 
Thoresen.
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«Felleskjøpet er allerede markedsledende 
på hundefôr i Norge og vi ser et stort potensiale i 

å komme nærmere forbrukerne gjennom det 
nye butikk-konseptet»

Henrik Thoresen
DIREKTØR HANDEL
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Årsmelding 2014
Felleskjøpet Agri SA beholdt sine sterke markedsposisjoner og oppnådde gode  resultater i 
2014. Alle forretningsområder har en inntjening som bidrar til økt bondenytte for  medlemmer. 
Felleskjøpet opplever stort engasjement blant medlemmene, med økende deltakelse i 
medlemsaktiviteter, støtte til selskapets strategi og satsingen på unge bønder som eksempler. 
Målet er enda større samhandling med medlemmene for å styrke selskapet og økt bondenytte 
til medlemmene.

EIERSTYRING, MEDLEMSENGASJE-
MENT OG UNGE BØNDER
Felleskjøpet Agri har ca. 44 000 
 medlemmer, der medlemmene er 
 organisert i 107 kretser som velger 
sine representanter direkte til årsmøtet. 
 Representanter for styre og ledelse deltar 
på samtlige kretsmøter. Dette gir reell 
eierstyring ved at medlemmene har god 
mulighet til direkte kontakt med styre, 
ledelse og årsmøte, og modellen skaper 
stort engasjement i organisasjonen. 

Strategien ligger fast
Styret har i 2014 revidert selskapets  strategi 
for perioden 2012-2016.  Selskapet har 
nådd viktige delmål. Styret vedtok at mål 
og hovedområder i strategien ligger fast. 
Det foretas imidlertid visse  tilpasninger 
med utgangspunkt i markeds utvikling og 
rammebetingelser. 

Unge bønder – næringens  
rekrutteringsbehov
Felleskjøpet ser det som en av 
sine  viktigste oppgaver å bruke sin 
 fagkompetanse og erfaring til å hjelpe 
unge og nye bønder med å etablere 
seg. Dyktige og engasjerte unge bønder 
bidrar positivt til landbrukets omdømme, 
styrker norsk matproduksjon og er en 
rekrutterings base for nye tillitsvalgte. 

I løpet av 2014 kom nærmere 800 unge og 
nye bønder med i Felleskjøpets mentor-
ordning. De unge får individuell  oppfølging 
og inviteres til faglige og  sosiale 
 arrangementer. 180 personer deltok på 

Felleskjøpets årlige samling for unge 
bønder i forbindelse med Bedre Landbruk 
i Lillestrøm. 

Felleskjøpet er partner i Grønn Utdanning 
og samarbeider med flere ungdoms-
organisasjoner i bygde-Norge for å utvikle 
spennende jobbmuligheter og motivere 
unge til å satse på næringen. Kåringen av 
Årets Unge Bonde får stor  oppmerksomhet 
og bidrar til å øke næringens og land-
bruksfagenes status. 

Økt samhandling med medlemmene
Mye av medlemsarbeidet i Felleskjøpet 
Agri SA foregår lokalt. Felles fôra for 
tillitsvalgte og markedsapparatet ved 
 avdelingene og regionalt skaper tett 
 kontakt mellom den demokratiske og 
 f orretningsmessige delen av selskapet.

Felleskjøpet ser et  forretningsmessig 
potensial i økt samhandling med 
 medlemmene som vil styrke både 
 selskapet og eierne. De tillitsvalgte får 
nå en enda  sterkere rolle i kontakten 
med medlemmene, blant annet med 
et  tydeligere ansvar for planlegging og 
 gjennomføring av lokale aktiviteter. 

Individuell egenkapital
Styret har foreslått overfor årsmøtet å 
endre foretakets vedtekter for å sikre at all 
egenkapital, herunder individuell egen-
kapital som medlemmene har innestående 
i foretaket, blir behandlet likt. Forslaget 
 formaliserer dagens praksis med at 
årsmøtet ikke kan anvende et større beløp 

enn styret foreslår. Styret har vedtatt at 
 individuell egenkapital ikke skal overstige 
20 prosent av egenkapitalen i morselskapet.

RAMMEVILKÅR
Landbruket og resten av matvarekjeden er 
avhengig av rammevilkår som gir grunnlag 
for lønnsom og effektiv drift. Felleskjøpet 
er opptatt av at matproduksjonen i Norge 
har et omfang som sikrer forbrukere i hele 
landet sikker tilgang på trygg mat. De 
siste årene har det vært en bekymringsfull 
nedgang i selvforsyningsgraden. Felles-
kjøpet arbeider overfor myndighetene og 
med egne prosjekter for å styrke norsk 
selvforsyning. 

Regjeringens mål er å øke norsk mat-
produksjon, men den varsler også 
endringer som kan bli krevende for 
landbruket. Forslagene om å oppheve 
 konsesjonsloven og endre markeds-
ordningene kan få konsekvenser for 
landbruk i hele landet, og dermed svekke 
mulighetene til økt matproduksjon. En 
mindretallsregjering må imidlertid søke 
 samarbeid i Stortinget, som nå er blitt en 
mer sentral arena for landbrukspolitikken. 
Dette kom tydelig fram etter bruddet i 
jordbruksforhandlingene i 2014.

Konkurranse fra økende import er 
 utfordrende for en næring som er bundet til 
et høyt norsk kostnadsnivå. I februar 2015 
har Norge startet forhandlinger med EU 
om artikkel 19 i EØS-avtalen om handel 
med landbruksprodukter. Felleskjøpet 
forutsetter at regjeringen ivaretar land-

brukets interesser i forhandlingene. Også 
TTIP-forhandlingene om en handels- og 
investeringsavtale mellom EU og USA kan 
få betydelige konsekvenser for norsk land-
bruk. Felleskjøpet følger utviklingen i disse 
forhandlingene nøye.

ET BÆREKRAFTIG LANDBRUK
I 2014 ble det utarbeidet en policy for 
bærekraftig utvikling for hele  konsernet. 
Policyen bygger på Felleskjøpets 
 forretningside om å styrke medlemmenes 
økonomi på kort og lang sikt. 

Et bærekraftig norsk landbruk er avhengig 
av tilfredsstillende lønnsomhet, drifts-
former som er tilpasset norske forhold og 
mest mulig norskproduserte råvarer.

Felleskjøpet arbeider aktivt med hensyn på 
dokumentasjon, sporbarhet og sertifisering 
av råvarer. I 2014 undertegnet  selskapet 
flere avtaler som sikrer bærekraftig 
produksjon av råvarer som importeres. 
Selskapet bruker kun GMO-frie råvarer, 
og vurderer sammen med husdyrorga-
nisasjoner og myndigheter mulighetene for 
å fase ut bruk av biprodukter fra palmeolje 
i dyrefôr.

VIRKSOMHETEN
Konsernet Felleskjøpet Agri SA er total-
leverandør til norsk landbruk, største 
 leverandør av driftsmidler til næringen, 
største kornhandler og  ledende  leverandør 
av kornbaserte  matvarer. Landbruk, 
butikk,  grøntsektor, matmel produksjon 
og bakeridrift  utgjør konsernets kjerne-

virksomhet.  Landbruksvirksomheten og 
drift av  butikkene er organisert under 
 morselskapet. Matmelproduksjon og 
 bakerier er samlet i datterselskapet 
 Cernova, mens grøntsektoren er organisert 
under datterselskapet Grønt. Konsernet 
har aktivitet i Skandinavia og samhandler 
med 35 land globalt. 

1. januar 2015 ble handelsdivisjonen delt i 
to. Butikkvirksomheten og maskinvirksom-
heten ble etablert som egne divisjoner i 
morselskapet, for å styrke fokuset på de to 
forretningsområdene.

Felleskjøpets viktigste strategiske mål 
er å styrke selskapets posisjon i land-
bruksmarkedet, og den positive  u tviklingen 
fortsatte i 2014. Dette er resultat av godt 
 arbeid fra de ansatte, aktiv produkt-
utvikling, gode produkter og tett 
 oppfølging av kundene. Også de tillits-
valgte bidrar sterkt gjennom sin kontakt 
med medlemmer og kunder.

Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA har 
i februar 2015 henvendt seg til  Felleskjøpet 
Agri SA for å se på muligheten for å 
 f usjonere de to selskapene.

Felleskjøpet for alle
Framtidige endringer i landbrukspolitikken 
vil kunne forsterke en utvikling mot færre 
og større produsenter innenfor melk, kjøtt, 
korn og grønnsaker. Samtidig vokser 
markedet for mindre produsenter av 
lokalmat og nisjeprodukter. Som total-
leverandør til landbruket er Felleskjøpets 

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Felleskjøpet Agri SA er et samvirke-
foretak som selger driftsmidler og 
tjenester til landbruket samt forestår 
kornhandel. Vår strategiske ambisjon 
er å skape bondenytte ved å bidra 
til bedre lønnsomhet på den enkelte 
gård og ved å skape resultater i 
selskapet som kan utvikle verdien 
av virksomheten og tilbakeføres til 
medlemmene. Vi arbeider for at alle 
medlemmer skal oppleve Felles-
kjøpet som sin naturlige samarbeids-
partner. 

Felleskjøpet tar samfunns- og 
miljøansvar og er sterkt opptatt av 
selskapets og landbrukets om-
dømme for å skape forståelse for 
norsk matproduksjon. Felleskjøpet 
arbeider for å styrke rekruttering 
til næringen ved å satse på unge 
bønder og motivere unge til å velge 
en «grønn» karrierevei.
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mål å være en lønnsom partner for alle 
produsenter uansett beliggenhet, størrelse 
og produksjon.
 
Innovasjon, forskning og produktutvikling
Styret og ledelsen er opptatt av å utvikle 
konsernet i takt med nye muligheter, 
utviklingen i de bransjer vi betjener og 
kundenes behov. Felleskjøpet bruker 
derfor betydelige ressurser på  innovasjon, 
forskning og utvikling. Det meste av 
 ressursbruken kanaliseres gjennom 
FoU-selskaper som Felleskjøpet Fôr-
utvikling og planteforedlingsselskapet 
Graminor. Felleskjøpet Agri SA initierer og 
kanaliserer prosjekter gjennom blant andre 
Norske Felleskjøp. Norsvin  International, 
der Felleskjøpet Agri SA er medeier, fusjo-
nerte i 2014 med nederlandske Topigs 
 International og dannet med det et av verdens 
største svineavlsselskaper, Topigs Norsvin. 

Felleskjøpet er Norges fremste kompetanse-
miljø på fôr til produksjonsdyr, hest og 
kjæledyr. Felleskjøpet øker innsatsen for å 
utvikle proteinråvarer som kan produseres 
på norske ressurser og gjøre husdyr-
produksjonen mindre avhengig av import. 
Det forskes også på alternativer til bruk 
av koksidiostatikaet narasin i fjørfefôr og 
erstatninger for biprodukter fra palmeolje-
produksjon som fettkilde i dyrefôr.

Cernova driver et systematisk og 
 målrettet innovasjonsarbeid rettet mot 
 forbrukermarkedet, storhusholdning og 
bake industrien. I tillegg til å utvikle nye 
produkter, omfatter dette arbeidet blant 

annet ernæring og reduksjon av matsvinn. 

Investeringer og effektivisering
Felleskjøpet gjennomfører betydelige 
 investeringer og effektiviseringsprogrammet 
Samkjørt for å rasjonalisere produksjon 
og logistikk. Sentralt i dette er  byggingen 
av Nord-Europas mest moderne kraftfôr-
fabrikk på Kambo til 250 millioner kroner. 
Utbyggingen er i rute med mål om å 
 produsere salgsklar vare høsten 2015. I 
2014 overtok Felleskjøpet Agri SA også 
ansvaret for driften av kraftfôrfabrikken på 
Vestnes, som eies sammen med Felles-
kjøpet Nordmøre og Romsdal.

Bulktransport av kraftfôr ble lagt om fra 
februar 2014. Omleggingen har gått etter 
planen. Skifte av transportører skapte 
 utfordringer i noen områder. Trans-
portmodellen har gitt betydelig lavere 
 kostnader, og fraktbelastning ut til kunde 
ble redusert med 20 kr/tonn da omleggingen 
startet.

Myndighetene påla i 2014 norske fôr-
produsenter å følge EUs regelverk for bruk 
av fiskemel. Regelverket forbyr produksjon 
av fôr til drøvtyggere ved fabrikker der det 
benyttes fiskemel i andre fôrblandinger. 
Av hensyn til produksjonsresultater har 
Felleskjøpet Agri SA valgt å fortsette med 
fiskemel selv om det medfører utfordringer 
i produksjon og distribusjon. Merkost-
nadene som følge av det nye regelverket 
utgjør vel halvparten av innsparingen på 
bulkomleggingen.

Både gras- og kornprodusentene kunne i 
2014 glede seg over et godt år.  
En svært konsentrert innhøsting av korn 
var  imidlertid krevende for transport- 
og  mottaksapparatet. Felleskjøpet har 
igangsatt et prosjekt for verdikjeden korn/
kraftfôr for å utrede mulighetene for en 
mer effektiv og rimeligere kornhåndtering. 
Prosjektet er presentert for de tillitsvalgte 
og skal legge fram forslag til løsninger 
sommeren 2015. 

Effektene av Samkjørt-programmet er 
særlig knyttet til frakt, bedre produktivitet 
i kraftfôrproduksjonen, råvareinnkjøp, 
gjødsel og andre plantekulturprodukter og 
kreditthåndtering. Ved utgangen av 2014 
er innsparingene 250 millioner kroner årlig i 
forhold til startpunktet i 2011.

Felleskjøpet valgte i 2014 leverandør av 
nytt forretningssystem (ERP). Arbeidet 
med å forberede implementeringen av 
det nye systemet er godt i gang. Dette er 
et stort endringsprosjekt som vil bidra til 
effektivisering og økt kundetilfredshet.

Holder sterk posisjon i landbruket
Felleskjøpet hadde også i 2014 fram-
gang innenfor store produktområder i 
land bruket, som gjødsel, plantekultur og 
kraftfôr. Samlet kraftfôrsalg økte med nær 
7 000 tonn. Salg av gjødsel og såvarer 
økte som følge av god vekstsesong og 
store arealer med høstkorn, samt høyere 
markedsandeler. Samlet hadde plante-
kultur-området betydelig vekst. Traktor-
salget hadde negativ utvikling. John 

Deere tapte markedsandeler i et fallende 
traktormarked. Det er iverksatt tiltak for å 
ta tilbake posisjonen som Norges ledende 
traktorleverandør. Salg av treskere, redskap 
og ettermarked hadde vekst. Innendørs-
mekanisering hadde samlet en nedgang, 
men markedet varierer og det var vekst 
innenfor enkeltkategorier. 

Store kornavlinger og god kvalitet fører til 
at andelen norsk korn i matmelet blir høyt 
denne sesongen, ca. 70 prosent. Det blir 
også mer norsk korn i kraftfôret enn forrige 
sesong. Sterk nedgang i kornarealet gjør 
imidlertid at totalavlingen ikke når opp til 
tidligere rekordår. Avtalen om salg av korn 
til Felleskjøpet Rogaland Agder fungerer 
etter hensikten. 

I kjøpesentre og på nett 
Salg til forbrukermarkedet er blitt en 
viktig del av Felleskjøpets virksomhet og 
inntektsgrunnlag. I 2014 åpnet Felles kjøpet 
Agri SA sine nye Fôr og Fritid-butikker i 
kjøpesentre med Hamar og Sarpsborg som 
de første, samt etablerte netthandel for 
forbrukerartikler og kjæledyrfôr. 

Felleskjøpets butikkvirksomhet fortsetter 
sin sterke vekst. I 2014 økte omsetningen 
med nesten 12 prosent til 2,4 milliarder 
kroner. Produktkategoriene friluftsliv, hage/
uterom og kjæledyr hadde alle stor framgang.

Cernova
Matmel- og bakerikonsernet Cernova, som 
består av Norgesmøllene, Opus  Ingredients, 
Norgesbakerierne og Mesterbakeren,  hadde 

en omsetning på 1,9 milliarder kroner i 2014, 
en framgang på 7,5 prosent fra året før. 
Mesterbakeren bidrar til framgangen. 
I 2014 åpnet nye bakerier i Oslo og 
 Tønsberg. Etter noen ekstra innkjørings-
kostnader er disse godt i rute. Brød-
markedet i Norge vokste med 1,1 prosent 
i 2014. Mesterbakeren er hovedleverandør 
til Rema 1000 som tar markedsandeler i 
dagligvaremarkedet. Mesterbakeren bidrar 
til at Rema 1000 har høyere markedsandel 
på brød enn kjedens totale markedsandel. 
Salget av påkostede og dyrere brødvarianter 
fortsetter å øke. Norgesbakeriene har eier-
posisjoner i seks bakerivirksomheter over 
hele landet. COOP`s eventuelle overtakelse 
av ICA i Norge vil kunne påvirke markeds-
forholdene.

Norgesmøllene markedsfører matmel og 
bakeprodukter under merkevaren Møllerens. 
Dette markedet var stabilt i 2014.

Grønt
Grønt-konsernet har hovedfokus på virk-
somhetsområdene «Veksthus og Friland» 
samt «Hus, Hage og Fritid». Antra AS som 
selger løypemaskiner og  sportsutstyr, 
 utgjør et eget område under Grønt. 
Reinhardt Maskin og Grøntanlegg ble i 
2014 overført fra Grønt til divisjon Handel 
i morselskapet som et ledd i satsingen på 
vei, anlegg, park og idrett (VAPI).

Grønt omsatte for 781,8 millioner kroner i 
2014, som er 10,7 prosent ned fra året før. 
Endringen skyldes i all hovedsak de nevnte 
overføringene av virksomhet. Resultatet er 

imidlertid sterkt forbedret i 2014. Norgro 
og Nordic Garden hadde vekst og gode 
resultater. Weibulls Horto, som betjener 
grøntmarkedet i Sverige og noe i Danmark, 
har vært i en omstillingsfase, men viser 
positiv utvikling.

Stavanger Havnesilo
Felleskjøpet Agri SA kjøpte i 2014 
 Stavanger Havnesilo. Felleskjøpet ønsket 
å sikre mulighet for fortsatt beredskaps-
lagring av korn. Regjeringen har imidlertid 
gjort det klart at den ikke ser behov for 
beredskapslagring. Dette er beklagelig 
ut fra hensynet til nasjonal matsikkerhet, 
men Felleskjøpet kan som kommersiell 
aktør ikke påta seg å finansiere et bered-
skapslager. Verdien av eiendommen tilsier 
at dette uansett er en forretningsmessig 
sunn investering. 

Kamp mot ulykker i landbruket
Sammen med andre store aktører inngikk 
Felleskjøpet Agri SA i 2014 en intensjons-
avtale med Norsk Landbruksrådgiving for 
å redusere alvorlige ulykker og dødsfall i 
landbruket. Dette er en utfordring som alle i 
landbruket må ta et ansvar for å bedre. 

YTRE MILJØ
Felleskjøpets mål er å minimere  konsernets 
negative virkninger på klima og  miljø. Arbeidet 
blir nå forsterket gjennom  konsernets policy 
for bærekraftig utvikling. I forbindelse med 
gjennomgangen av strategisk plan er miljø-
hensyn integrert i all aktivitet, og samtlige 
forretnings områder har mål og gjennom-
føringsplaner for  miljøhensyn og miljøtiltak.

«Felleskjøpet ser et 
forretningsmessig potensial i økt 

samhandling med  medlemmene som vil 
styrke både  selskapet og eierne»

Styret
FELLESKJØPET AGRI 
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Samarbeidet mellom fagforeningene og 
bedriftsledelsen fungerer godt. Fag-
foreningenes involvering i organisasjons-
utvikling og tilpasninger er verdifull for 
medarbeidere og ledelse både i konkrete 
prosjekter og samarbeidsorganer.

Felleskjøpet Agri hadde ved utgangen 
av 2014 1 462,7 årsverk fordelt på 1 541 
medarbeidere. Selskapet har i tillegg 52 
lærlinger.

Sykefraværet var i 2014 på 4,3 prosent, 
som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng 
fra året før.

Likebehandling
Felleskjøpet etterlever diskriminerings-
lovenes formål, og det aksepteres ingen 
form for trakassering eller diskriminering.

Den kjønnsmessige fordelingen i  selskapet 
er ganske stabil. Ca. 20 prosent av eiernes 

tillitsvalgte er kvinner, som må ses i 
sammenheng med at kvinner utgjør ca. 
ti prosent av medlemmene. Fire av åtte 
eiervalgte styremedlemmer er kvinner, og 
de ansattvalgtes styremedlemmer består 
av en kvinne og tre menn. 

Kvinneandelen blant de ansatte er 21 
prosent. Ved årsskiftet besto konsern-
ledelsen av to kvinner og 9 menn. Kvinne- 
andelen på neste ledernivå er ca. 20 prosent. 

Kompetente og motiverte ledere og 
medarbeidere
Kompetanse er en av Felleskjøpets 
kjerneverdier. I 2014 fullførte første kull 
lederutviklingsprogrammet for ledere 
på øverste nivå i selskapet. Utvikling av 
ledere og medarbeidere skjer gjennom 
opplæringsprogrammer, medarbeider-
samtaler og oppfølging etter interne 
undersøkelser. Det er etablert system for 
etterfølgerplanlegging for særlig viktige 

posisjoner, og det jobbes godt med å gjøre 
Felleskjøpet til en enda bedre arbeidsplass 
med mål om å øke antallet kompetente 
søkere til utlyste stillinger.

Selskapet har et eget lærlingeprogram 
for å styrke rekrutteringen til flere av våre 
 viktige fagområder. Som del av dette 
 foretas kåring av årets lærling. 

Felleskjøpet gjennomfører, i regi av 
advokatfirma, to ganger pr. år interne 
forebyggende kurs om konkurranserett og 
korrupsjon. 

ØKONOMI
Konsernets driftsinntekter var i 2014 på 
12 086 millioner kroner (11 870 millioner i 
2013). Driftsinntektene i morselskapet var 
9 701 millioner kroner (9 216). 

Konsernets resultat før skatt og minoritets-
interesser ble 301,5 millioner kroner (401). 

Transport og produksjon
Felleskjøpets påvirkning av klima og miljø 
skjer først og fremst ved transport og bruk 
av energi i produksjon og handel. Tiltak 
iverksettes løpende. 2014 var første hele 
driftsår for det nye biobrenselanlegget på 
Stange, og det ble tatt i bruk biobrensel til 
dampproduksjon på Lena. Det  arbeides 
med energiledelse ved fabrikkene, og 
Enova har gitt støtte til flere prosjekter 
for bedre prosesstyring og utskifting av 
materiell. Felleskjøpet bruker nå  biobrensel 
som energikilde ved ti  produksjons anlegg. 
Ved den nye fabrikken på Kambo 
 reduseres energiforbruket med 25 prosent 
per produsert kilo kraftfôr.

Felleskjøpets datterselskap Grønt AS 
 driver egen torvvirksomhet gjennom 
 Degernes Torvstrøfabrikk. Uttak av torv 
frigir CO2. Torv som utvinnes i Norge 
brukes til plantedyrking som igjen er med 
på å binde opp CO2. Torv er i dag en helt 
nødvendig innsatsfaktor for matproduksjon 
i drivhus, og det finnes ingen reelle alterna-
tiver. Grønt AS har tatt initiativ til forskning 
og utvikling for å finne alternativer til torv 
som innsatsfaktor i norsk matproduksjon.

Felleskjøpet har som mål å redusere 
CO2-utslippene og NOX-utslippene fra 
biltransportaktiviteten med henholdsvis 10 
og 20 prosent fra 2011 til 2016. Dette skal 
nås gjennom god transportp lanlegging 
samt krav til transportører om bruk av 
biler med mindre utslipp og opplæring i 
miljøvennlig kjøring. 

Felleskjøpets nye hovedkontor i Lillestrøm 
tilfredsstiller kravene til energiklasse A.

Råvarer, bærekraft og etisk handel
Felleskjøpet Agri SA inngår hoved sakelig 
langsiktige avtaler om kjøp av råvarer 
der leverandørene kan dokumentere 
 opprinnelse og dyrkingsmetoder. I mange 
tilfeller kreves sertifisering av råvarene. 
Dette sikrer trygge og sporbare råvarer 
som produseres på en bærekraftig måte. 
Felleskjøpet Agri SA har sammen med 
 andre sentrale aktører i norsk  fôrbransje 
forpliktet seg til at alle biprodukter av 
palmeolje som brukes skal være  sertifisert 
i henhold til kriteriene til Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO) innen 
 utgangen av 2015. Felleskjøpets mål er å 
fase ut bruk av biprodukter av palmeolje i 
alt dyrefôr i løpet av 3-5 år. Norgesmøllene, 
Mesterbakeren og Opus Ingredients bruker 
ikke lenger palmeolje eller transfett i sine 
produkter.

Felleskjøpet Agri SA sluttet seg i 2014 til 
en erklæring mot avskoging etter initiativ 
fra Klima- og miljødepartementet som en 
del av FNs klimaarbeid. Formålet er at 
import av råvarer fra utviklingsland ikke 
bidrar til avskoging. Felleskjøpet Agri SA 
ble i 2014 også medlem i Initiativ for etisk 
handel (IEH), som forplikter Felleskjøpet 
til å arbeide aktivt for å sikre menneske-
rettigheter, arbeidstakerrettigheter, 
utvikling og miljø.

Avfallshåndtering
Felleskjøpet har sentrale avtaler for av-

fallshåndtering for å sikre kostnadseffektiv 
behandling, riktig sortering og transport 
med minst mulig skade for miljøet. I 2014 
er det arbeidet aktivt med å oppdatere 
lokale avfallsplaner. Målet er kontinuerlig 
reduksjon av restavfall som representerer 
de største kostnadene og belastningene 
for miljøet. Det arbeides også mot lever-
andører for å redusere unødig emballasje. 
Felleskjøpet krever at leverandørene er 
medlemmer av Grønt Punkt Norge.

Håndteringen av avfall gjennom Norsk 
Gjenvinning, som er Felleskjøpets største 
partner på avfall, er redusert over en toårs-
periode fra 4 176 tonn i 2012 til 3 233 tonn 
i 2014. Dette tilsvarer en reduksjon på mer 
enn 22 prosent. 

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON I 
MORSELSKAPET
Helse, miljø og sikkerhet
HMS-arbeidet følges opp gjennom 
Felles kjøpets eget internkontrollsystem. 
Plasskoordinatorene har ansvar for HMS- 
arbeidet på avdelingsnivå.

Det er ikke rapportert om ulykker med 
alvorlige personskader i 2014. Det ble 
registrert i alt 80 HMS-hendelser, mot 78 
året før.

Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold
En undersøkelse høsten 2014 viser at 
Felleskjøpets ansatte gjennomgående er 
tilfreds med sin arbeidssituasjon. Målrettet 
oppfølging av undesøkelsen starter i 2015.
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Morselskapets resultat før skatt ble 255,3 
millioner kroner (279). 

Årsresultatet i 2013 var preget av gevinst 
ved avvikling av ytelsesbasert pensjons-
ordning på 227 millioner kroner. Øvrige 
ekstraordinære poster, hvorav nedskriving 
av aksjer i Moelven Industrier samt av 
egne anlegg var de største postene, bidro 
til sammen negativt slik at netto positivt 
bidrag i årsresultatet ble på i overkant av 
100 millioner kroner. 

Selskapet er på ulike områder eksponert 
for finansiell risiko, spesielt valuta, renter 
og råvarer. Målsettingen er ved bruk av 
ulike sikringsverktøy å avdempe den 
finansielle risikoen i størst mulig grad. 
Selskapet benytter rente- og valutasikring 
for å redusere finansiell risiko. Likviditeten 
i selskapet vurderes som god. Refinansi-
eringsrisikoen er redusert ved at lån 
 forfaller på ulike tidspunkt.

Konsernets egenkapitalandel var per 
31. desember 2014 31,4 prosent, mot 
32,5 prosent ved forrige årsskifte. Høyt 

investeringsnivå og stor kornbeholdning er 
hovedforklaringen. Totalbalansen er 7 239 
millioner kroner, mens netto rentebærende 
gjeld er 2 863 millioner kroner. 

Konsernets samlede investeringer i 2014 
var 690 millioner kroner (372). 

Det framlagte årsregnskapet gir etter 
 styrets oppfatning i sin helhet et rett-
visende bilde av selskapets eiendeler, 
gjeld, resultat og finansielle stilling per  
31. desember 2014. Årsregnskapet er 
 avgitt under forutsetning om fortsatt drift. 

Med utgangspunkt i resultat etter skatt i 
morselskapet foreslår styret å  disponere 
40 millioner kroner til etterbetaling til 
 medlemmene, 6,6 millioner kroner til 
avkastning på innestående  individuell 
egenkapital, 20 millioner kroner til 
 individuell egenkapital, og 136,1 millioner 
kroner overføres til annen egenkapital. 

FRAMTIDSUTSIKTER
Konsernet forventes å kunne  beholde 
gode og solide markedsposisjoner 

 innenfor sine satsingsområder. Endringer 
i landbruksnæringen vil trolig skje minst 
like raskt som tidligere, og Felleskjøpet må 
være forberedt på omstillinger. 

Utsiktene for norsk økonomi preges ved 
årsskiftet av lavere oljepriser, svakere 
norsk krone og forventninger om fortsatt 
lavt rentenivå. Det forventes svakere vekst 
i norsk økonomi i 2015, men landbruket og 
matbransjen er ikke av de næringer som 
rammes hardest av konjunktursvingninger. 
Utviklingen i kronekursen har betydning for 
Felleskjøpets kjøp av råvarer, maskiner og 
handelsvarer i ulik valuta. Kronekursen har 
også betydning for utviklingen i råvare-
prisene.  Internasjonale kornlagre er større 
enn på lenge, og  situasjonen på råvare-
markedene er mer stabile enn for noen 
år tilbake. Etterspørselen etter matvarer 
vokser imidlertid raskt, og lavere avlinger 
vil raskt kunne påvirke råvareprisene. 

Styret er godt fornøyd med resultat-
utviklingen i konsernet og retter en stor 
takk til de ansatte som har bidratt til de 
gode økonomiske resultatene.

Anne Jødahl Skuterud

Elin Bøvre Jon Erik Lyng

John Arne Ulvan
konsernsjef

Hans Kristian HagenErik Bjørnstad

Bjørnar ScheiEllen Anne Bergseng Harald A. Lein

Gustav Grøholt, nestleder Wiebke Slåtsveen Oddhild Saure
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MOR FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOTE 2014 2013 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER 2 9 700 637 9 215 514 12 086 416 11 870 037

Vareforbruk -7 255 032 -6 888 094 -8 220 854 -8 162 585
Frakter v/salg -356 294 -357 994 -566 597 -562 220
Personalkostnader 1,3 -1 054 597 -795 135 -1 653 169 -1 336 517
Andre driftskostnader 3 -601 886 -592 831 -925 335 -913 885
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 4 -132 268 -135 184 -272 843 -270 873
Tap på fordringer 5 1 444 3 719 317 1 959

SUM DRIFTSKOSTNADER 1,2 -9 398 633 -8 765 520 -11 638 480 -11 244 121

DRIFTSRESULTAT 2 302 004 449 994 447 936 625 916

Finansinntekter 6 156 837 108 217 82 810 93 497
Finanskostnader 6 -203 525 -279 594 -242 991 -247 908
Andel resultat tilknyttede selskaper 13 724 -70 880

RESULTAT FINANSPOSTER 2 -46 689 -171 377 -146 457 -225 291

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 255 315 278 617 301 478 400 625

Skattekostnad 1,7 -52 594 -86 248 -82 332 -127 588

RESULTAT ETTER SKATT 202 721 192 370 219 146 273 037

Minoritetsinteresser 13 568 18 658

RESULTAT ETTER SKATT/MINORITET: 202 721 192 370 205 578 254 380

DISPONERING:
Avsatt bonus/etterbetaling 40 000 40 000 40 000 40 000
Avkastning individuell egenkapital 6 603 7 007 6 603 7 007
Overføring individuell egenkapital 20 000 20 000
Overføring annen egenkapital 136 118 145 363 152 543 226 030

SUM DISPONERING 202 721 192 370 219 146 273 037

Resultatregnskap
MOR FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOTE 2014 2013 2014 2013

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler:
Utsatt skattefordel 1,7 88 571 102 405 114 861 128 281
Andre immaterielle eiendeler og goodwill 4 25 105 29 001 82 438 96 417
Sum immaterielle eiendeler 113 676 131 406 197 299 224 698

Varige driftsmidler:

Tomter, bygninger mv 4 579 743 542 214 1 459 146 1 319 798
Maskinelle anlegg 4 178 936 183 637 541 358 494 320
Anlegg under utførelse 4 357 532 159 173 434 259 185 678
Annet driftsløsøre 4 90 760 97 110 99 489 106 312
Sum varige driftsmidler 1 206 970 982 134 2 534 251 2 106 108

Finansielle anleggsmidler:
Investeringer i datterselskaper 8 402 047 363 842
Lån til datterselskaper 14 655 067 687 949
Investeringer i tilknyttede selskaper/FKV 8 59 125 61 002 571 013 570 657
Lån til tilknyttede selskaper 14 50 745 54 731
Investeringer i ansvarlige selskaper 500 500 500 500

Investeringer i andre aksjer og andeler 6 817 6 702 43 420 43 470
Langsiktige fordringer andre 8 879 85 19 065 17 189
Pensjonsmidler 1,3 1 367 6 079
Sum finansielle anleggsmidler 1 132 435 1 120 080 686 110 692 626

SUM ANLEGGSMIDLER 2 453 082 2 233 620 3 417 660 3 023 432

OMLØPSMIDLER

Varebeholdninger 9 2 053 729 1 703 267 2 426 103 2 034 662

Fordringer:
Kundefordringer 5 858 911 837 035 1 075 726 1 125 703
Andre kortsiktige fordringer 5 137 936 83 646 186 120 169 117
Fordringer konsernselskaper 5,14 195 799 166 887
Sum fordringer 1 192 647 1 087 568 1 261 846 1 294 820

Likvider:
Kontanter, bank - bundne midler 28 320 22 360
Kontanter, bank - frie midler 4 542 3 685 104 186 165 509
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner 185 185 185 185
Sum likvider 4 727 3 870 132 690 188 053

SUM OMLØPSMIDLER 3 251 103 2 794 704 3 820 639 3 517 535

SUM EIENDELER 5 704 185 5 028 324 7 238 299 6 540 967

Balanse pr. 31.12.2014
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Harald A. Lein

MOR FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOTE 2014 2013 2014 2013

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital:
Andelskapital 13 046 12 894 13 046 12 894
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital 13 046 12 894 13 046 12 894

Opptjent egenkapital:
Individuell egenkapital 208 642 189 234 208 642 189 234
Annen egenkapital 1 623 947 1 491 825 1 911 173 1 785 133
Minoritetens andel 139 949 135 860
Sum opptjent egenkapital 1 832 589 1 681 059 2 259 764 2 110 227

SUM EGENKAPITAL 1,10 1 845 635 1 693 953 2 272 810 2 123 121

Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 1,3 66 458 74 668 113 729 107 643
Regnskapsmessige avsetninger 13 828 8 118 3 172 11 080
Sum avsetning for forpliktelser 67 286 82 785 116 901 118 723

Annen langsiktig gjeld:
Verdipapirgjeld 11 1 295 482 700 000 1 295 482 700 000
Gjeld til kredittinstitusjoner 11,12 200 000 500 000 478 807 765 301
Gjeld til andre 3 917 3 877 12 754 14 502
Sum annen langsiktig gjeld 1 499 399 1 203 877 1 787 043 1 479 803

Kortsiktig gjeld:
Avsatt bonus/avkastning EK 46 603 47 007 46 603 47 007
Gjeld til kredittinstitusjoner/verdipapirgjeld 11 275 332 422 473 597 642 793 870
Innskuddsordning 11 615 247 544 058 615 247 544 058
Leverandørgjeld 893 849 709 509 1 083 243 897 769
Betalbar skatt 7 20 891 13 117 57 455 47 536
Skyldig offentlige avgifter 111 086 137 435 158 711 186 507
Annen kortsiktig gjeld 276 451 174 109 502 645 302 574
Kortsiktig gjeld konsern 52 406 2
Sum kortsiktig gjeld 2 291 865 2 047 710 3 061 545 2 819 320

SUM GJELD 3 858 550 3 334 372 4 965 489 4 417 846

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 5 704 185 5 028 324 7 238 299 6 540 967

Balanse pr. 31.12.2014
MOR FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOK 1000 2014 2013 2014 2013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 255 315 278 617 301 478 400 625
Periodens betalte skatt -17 755 -21 758 -47 536 -59 703
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -2 802 -377 -19 578 -18 418
Ordinære avskrivninger 130 939 135 184 272 843 270 873
Nedskrivning anleggsmidler 1 329 89 855 1 000
Resultatandel fra TS fratrukket utdelinger fra selskapet -13 724 70 880
Endring i varelager -350 462 -19 121 -391 441 -3 958
Endring i kundefordringer -21 877 -59 052 49 977 -73 642
Endring i leverandørgjeld 184 339 -36 004 185 474 -53 712

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -8 210 -281 444 10 798 -268 733
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -46 822
Endring i andre tidsavgrensningsposter -71 752 118 404 143 342 110 259

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  52 243 204 304 492 633 374 471

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger på langsiktig lån til datterselskap
Innbetalinger på langsiktig lån til datterselskap 32 882 16 871
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 2 987 377 20 487 897

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -353 854 -222 206 -689 877 -326 995
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak/utbytte TS 54 137 8 641 11 240 19 123
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -7 749 -211 -375 -21 429
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 3 986
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -8 794

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -280 390 -196 528 -654 539 -328 404

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 725 000 400 000 725 000 297 967
Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld 71 189 75 917 71 189

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -425 000 -425 000
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -94 737 -436 102 -196 228 -285 039
Innbetalinger av egenkapital 152 168 152 168
Tilbakebetalinger av egenkapital -592 -671 -592 -671
Utbetalinger av utbytte -47 007 -45 240 -67 978 -59 209
Utbetaling av konsernbidrag

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 229 005 -5 928 106 543 -46 784

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 857 1 848 -55 363 -717
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 3 870 2 022 188 053 188 770

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 4 727 3 870 132 690 188 053

Kontantstrømsanalyse

Anne Jødahl Skuterud

Elin Bøvre Jon Erik Lyng

John Arne Ulvan, konsernsjefHans Kristian Hagen Erik Bjørnstad

Bjørnar ScheiEllen Anne Bergseng

Wiebke Slåtsveen Oddhild SaureEinar Enger, leder Gustav Grøholt, nestleder
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Noter til årsregnskapet

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøms-
oppstilling og noter. Årsregnskapet er utarbeidet på bakgrunn av de 
grunnleggende regnskapsprinsipper og i henhold til god regnskaps-
skikk. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn.

Konsernregnskap og konsolidering
Konsernregnskapet presenterer samlet økonomisk stilling, resultat 
av årets virksomhet og kontantstrømmer for Felleskjøpet Agri SA og 
datterselskapene. I konsernregnskap inntas selskaper hvor Felles-
kjøpet Agri SA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. 
 Bestemmende innflytelse anses normalt å foreligge når mer enn 50 % 
av stemmeberettigede kapitalen kontrolleres. 

Datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på 
 morselskapets kostpris. Anskaffelseskost tilordnes identifiserte 
 eiendeler og gjeld i datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Dette 
medfører at den bokførte verdien av aksjer og andeler i datterselskaper 
er eliminert mot egenkapital i datterselskap. Eventuelle mer-/mindre-
verdier på oppkjøpstidspunktet er henført til de aktuelle eiendeler/
gjelds poster. Merverdier som ikke kan henføres til spesielle balanse-
poster blir klassifisert som goodwill.

Tilknyttede selskap er selskaper hvor konsernet har betydelig 
 innflytelse, men ikke kontroll. Det vil normalt foreligge med en eier andel 
på mellom 20 % og 50 %. Det foretas en særskilt vurdering ved hvert 
enkelt selskap om det er andre forhold enn eierandel som påvirker 
innflytelsen. Dette kan for eksempel være en aksjonæravtale. 

Tilknyttede selskaper inntas i konsernregnskapet etter egenkapital-
metoden. Dette innebærer at konsernets andel av resultat etter 
skatt i det tilknyttede selskap resultatføres i konsernregnskapet. 
Andel av  resultat reduseres med fradrag for eventuelle avskrivninger 
på  merverdier som skyldes at kostpris på eierandelen var høyere 
enn  andel av egenkapitalen. Andel resultat tilknyttede selskaper 
 klassifiseres som finanspost. I balansen ligger investeringer i tilknyttede 
selskaper klassifisert under finansielle anleggsmidler.

Ved innarbeidelse av investeringer i datterselskaper og tilknyttede 
 selskaper hvor årsregnskapet er i utenlandsk valuta, benyttes sluttkurs 
for omregning av balansen mens gjennomsnittskurs benyttes for resultat-
regnskapet. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen.

Transaksjoner med nærstående parter er foretatt til markedsmessige 
betingelser. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom 
selskap i konsernet er eliminert.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper som inngår i konsernregnskapet 
fremgår av note 8.

Inntektsføringstidspunkt
Driftsinntektene presenteres etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og 
andre typer offentlige avgifter. Inntekt resultatføres når den er opptjent. 
Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av 
varer og tjenester. 

Kostnadsføringstidspunkt
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter 
utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til 
inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Hovedregler for vurdering og klassifiseringer av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs-
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen ett år, klassifiseres som omløpsmidler. 
Tilsvarende prinsipper legges til grunn for gjeld.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi dersom et verdifall ikke forventes å være forbigående. 

Immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler består av identifiserte eiendeler samt 
goodwill i forbindelse med oppkjøp. Goodwill er differansen  mellom 
kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at 
mer- og mindreverdier er henført til materielle og immaterielle eien-
deler. Goodwill avskrives over antatt levetid, sannsynliggjort gjennom 
foreliggende oppkjøpsanalyser og avhengig av hvilke elementer den 
representerer, dog aldri over 20 år.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket 
akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Er virkelig verdi av et 
driftsmiddel lavere enn bokført verdi, og det antas at dette ikke er 
 forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader ved 
større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid 
vesentlig balanseføres. Avskrivninger er lineære over driftsmidlenes 
økonomiske levetid. 

Finansielle eiendeler 
Datterselskaper, tilknyttede selskaper og andre langsiktige 
 investeringer i aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskaps-
regnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med 
mindre nedskrivning har vært nødvendig. Konsernbidrag til datter-
selskap, med fradrag for skatt, er ført som økt kostpris for aksjene. 
Utbytte/konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i 
datterselskapet/det tilknyttede selskapet. 

Når utbytte/konsernbidrag som vesentlig overstiger andel av tilbake-

holdt resultat etter kjøpet anses den overskytende del som tilbake-
betaling av investert kapital, og fratrekkes investeringens verdi i balansen. 

Realiserte gevinster/tap og eventuelle nedskrivinger av investeringene 
medtas i resultatregnskapet under finansielle poster. 

Felleskjøpet Agri ønsker å skape stabilitet/forutsigbarhet i rente-
kostnader gjennom rentesikring og bruk av finansielle derivater 
(renteswapper). De finansielle derivatene som benyttes som sikrings-
instrumenter bokføres i henhold til prinsippene for sikringstypen 
 kontantstrømsikring. Sikringsinstrumentene balanseføres ikke. 
Endringer i markedsverdi på sikringsinstrumentene som gjelder 
 kontantstrømmer senere enn balansedato resultatføres først i den 
aktuelle regnskapsperiode. Intensjonen er å beholde renteswappene 
hele løpeperioden. 

Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Varer
Innkjøpte råvarer og ferdigvarer er vurdert til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. For korn tillegges påslag for  bearbeidingsverdi. 
Egenproduserte varer i arbeid og ferdigvarer er vurdert til full 
 tilvirkningskost. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende med fra-
drag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av en individuell vurdering av fordringene.

EGENKAPITAL

Individuell egenkapital
Samvirkeloven og vedtektene åpner for at deler av overskuddet 
kan disponeres til individuell egenkapital og gjennom dette tilføres 
 medlemmets kapitalkonto. Medlemskapitalkonto føres i balansen under 
annen opptjent egenkapital. 

Medlemskapitalkonto står tilbake for annen gjeld og vil kunne benyttes 
til å dekke underskudd dersom selskapet ikke har annen fri egenkapital. 
Det kan gis avkastning (utbytte) på medlemskapitalkonto, basert på 
selskapets overskudd maksimalt tilsvarende statsobligasjonsrente +  
3 % poeng. Medlemskapitalkonto utbetales over 5 år ved oppsigelse 
av medlemskap.

Gjeld
Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Pensjon
Felleskjøpet Agri SA avsluttet ytelsesordningen for de ansatte og 
 pensjonister i 2013.
Ytelsesordningen som ble avsluttet er erstattes av en innskuddsordning 
for de ansatte i Felleskjøpet Agri SA. Sparesatsene er på 5 % av lønn 
mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Innbetalinger til 
innskuddsordningen kostnadsføres fortløpende.

Delvise uføre og sykemeldte ansatte i Felleskjøpet Agri SA står 
fremdeles i ytelsesordning. Pensjonsforpliktelser beregnes etter 
lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, 
 diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig 
regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuar-
messige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang etc. Pensjons-
midlene vurderes til virkelig verdi. Selskapet har i tillegg en mindre 
ytelsesbasert ordning i Statens Pensjonskasse.

I Felleskjøpet Agri SA sine datterselskaper er det både ytelsesbaserte 
ordninger og innskuddsordninger.

Usikre forpliktelser
Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er sannsynlighets-
overvekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved 
beregning av oppgjørsverdi. 
De usikre forpliktelsene er klassifisert som langsiktig gjeld.

Innskuddsordning
Felleskjøpet Agri har innskuddsordning for medlemmer, ansatte og 
organisasjoner innen landbruket. Rente på innskuddene i ordningen 
er knyttet opp mot innlånsrenten for Felleskjøpet Agri. Etter som det 
ikke er avtalt tidspunkt for tilbakebetaling, inngår ordningen i kortsiktig 
gjeld.

Skatt
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regn-
skapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot 
hverandre innenfor samme tidsintervall. 

ANNET
   
Valuta
Gjeld og innskudd i utenlandsk valuta er vurdert til kurs ved 
 regnskapsårets slutt.
         
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. 
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og 
andre kortsiktige, likvide plasseringer.

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
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NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON

Konsernets virksomhetsområder er delt inn i følgende områder 

2014 LANDBRUK CERNOVA GRØNT ANNET* KONSERN
Driftsinntekter 9 700 637 1 927 412 781 808 -323 441 12 086 416
Vareforbruk -7 255 032 -898 899 -541 119 474 196 -8 220 854
Frakter ved salg -356 294 -179 095 -28 091 -3 117 -566 597
Personalkostnader -1 054 597 -436 394 -108 887 -53 291 -1 653 169
Ordinære avskrivninger -132 268 -94 837 -14 812 -30 927 -272 843
Andre driftskostnader/tap på fordringer -600 442 -258 745 -69 784 3 953 -925 018

Driftsresultat 302 004 59 443 19 116 67 373 447 936
Finansposter -46 689 -23 115 -1 899 -88 479 -160 182
Andel resultat tilknyttede selskaper -9 073 1 051 21 746 13 724

Resultat før skatt 255 315 27 255 18 268 640 301 478

2013 LANDBRUK CERNOVA GRØNT ANNET* KONSERN
Driftsinntekter 9 215 514 1 777 776 871 254 5 493 11 870 037
Vareforbruk -6 888 094 -829 824 -616 544 171 877 -8 162 585
Frakter ved salg -357 994 -172 408 -30 239 -1 579 -562 220
Personalkostnader -795 135 -357 226 -124 901 -59 255 -1 336 517
Ordinære avskrivninger -135 184 -90 838 -14 221 -30 630 -270 873
Andre driftskostnader/tap på fordringer -589 113 -241 431 -77 171 -4 211 -911 926
Driftsresultat 449 994 86 049 8 178 81 695 625 916
Finansposter -171 377 -19 014 -9 030 45 010 -154 411
Andel resultat tilknyttede selskaper -17 021 961 -54 820 -70 880
Resultat før skatt 278 617 50 014 109 71 885 400 625

*Annet består av Agri Eiendom, porteføljeselskaper og konsernposteringer.  

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Lønninger, inkl. styret 842 408 795 501 1 270 619 1 204 451
Arbeidsgiveravgift 115 647 116 902 182 765 179 722
Pensjonskostnader 43 420 -169 587 91 948 -144 235
Andre sosiale kostnader 53 122 52 319 107 837 96 579
Sum personalkostnader 1 054 597 795 135 1 653 169 1 336 517

NOTE 3 PERSONALKOSTNADER

Felleskjøpet Agri SA har en innskuddspensjonsordning for de ansatte. Sparesatsene er på 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 
og 12 G. Innbetalinger til innskuddsordningen kostnadsføres fortløpende. Delvise uføre i Felleskjøpet Agri SA står fremdeles i en ytelsesordning. 
Selskapet har i tillegg en mindre ytelsesbasert ordning i Statens Pensjonskasse. De ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær 
opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av 
lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang etc. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig 
verdi. I Felleskjøpet Agri SA sine datterselskaper er det både ytelsesbaserte ordninger og innskuddsordninger. Flere av datterselskapene har i løpet 
av 2014 avsluttet sine ytelsesordninger. 
  
Felleskjøpet Agri SA og enkelte av datterselskapene har AFP-ordning for sine ansatte. Ordningen er å anses som en ytelsesbasert flerforetaks-
ordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en innskuddsordning.    

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Beregnede pensjonsforpliktelser 175 843 74 688 395 596 201 217
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -109 385 -283 235 -99 654
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 66 458 74 688 112 362 101 564

Nåverdi årets pensjonsopptjening 2 402 62 901 10 614 71 079
Rentekostnad av forpliktelsen/avkastning av midler 1 186 -2 380 2 665 3 837
Resultatført virkning av estimatavvik 3 887 -17 526 44 130 -22 368
Administrasjonskostnader 317 9 197 5 417 13 624
Resultatført netto forpliktelse v/ avkortning/oppgjør -6 997 -227 434 -19 596 -227 308
Arbeidsgiveravgift av innbetalinger 538 9 654 1 143 10 570
Innbetaling innskuddsordninger/annen pensjonskostnad 42 087 -4 000 47 574 6 331
Netto pensjonskostnad 43 420 -169 587 91 948 -144 235

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013
Diskonteringsrente 2,3 % 4,2 % 2,3 % 4,1-4,2%
Forventet lønnsregulering 2,8 % 3,5 % 2,8 % 3,5-3,8%
Forventet pensjonsøkning 0,0 % 0,6 % 0%-0,6% 0,60 %
Forventet G-regulering 2,5 % 3,5 % 2,5 % 3,5 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,4 % 4,5 % 3,2-3,4% 4,4-4,5%
Forventet årlig avgang før/etter 45 år 2,5%/1% 2,5%/1% 2,5%/1% 2,5%/1-1,5%

Det er benyttet dødelighetstabell K 2013 ved beregning av pensjonskostnad og -forpliktelse 

Felleskjøpet Agri SA pr. 31.12.14: Antall ansatte: 1.539 Antall årsverk: 1.462    
Tilsvarende tall for 2013: Antall ansatte: 1.521 Antall årsverk: 1.445    
    
Godtgjørelser:    
Personalkostnadene inkluderer kr 2.683.333 i lønn og andre avgiftspliktige tilleggsytelser til konsernsjef, og kr 1.928.250 i godtgjørelse til  styrets 
 medlemmer. Konsernsjef har en ansettelsesavtale med pensjon som utgjør 66% av lønn fra fylte 64 år. Det foreligger ingen avtale om bonus.  
  

REVISOR
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Lovpålagt revisjon ekskl. mva 931 1 054 3 213 3 484
Andre revisjonstjenester 438 438
Andre attestasjonstjenester ekskl. mva 90 60 153 105
Skatterådgivning ekskl. mva 17 93 65
Andre tjenester ekskl. mva 831 2 010 1 120 2 410
Totalt 1 869 3 562 4 579 6 502

Andre tjenester i FKA består hovedsakelig av rådgivning og i forbindelse med ERP-prosjektet. Andre tjenester i konsern omfatter i tillegg rådgivning 
ved transaksjoner og annen teknisk regnskapsmessig bistand.    
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NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER NOTE 5 KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

FKA Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Total
Anskaffelseskost pr. 1. 1. 40 870 1 170 338 763 855 159 173 350 613 13 553 29 967 2 528 369
Årets tilgang 21 232 66 732 39 459 198 359 28 070 353 852
Årets avgang til kostpris 9 582 8 496 1 414 19 492
Anskaffelseskost pr. 31. 12. 62 102 1 227 488 794 818 357 532 377 269 13 553 29 967 2 862 729
Sum akk. av- og nedskrivninger 
pr 31. 12.

709 855 615 882 286 501 13 553 4 862 1 630 653

Bokført verdi pr. 31.12. 62 102 517 633 178 936 357 532 90 768 25 105 1 232 076

Benyttet avskrivningssats 0 % 2-4% 15 % 0 % 15-33% 20 % 0-10%
Årets av- og nedskrivninger 49 898 44 159 34 314 3 897 132 268

Gevinst på salg i 2014 2 585 216 2 801

FKA - KONSERN Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Total
Anskaffelseskost pr. 1. 1. 129 579 1 937 197 1 804 595 185 678 460 737 415 241 58 899 4 991 926
Årets tilgang 21 815 205 524 162 966 248 581 31 538 17 971 1 482 689 877
Årets avgang til kostpris 85 9 978 8 642 3 546 22 251
Anskaffelseskost pr. 31. 12. 151 309 2 132 743 1 958 919 434 259 488 729 433 212 60 381 5 659 552
Sum akk. Av- og nedskrivninger pr 
31. 12.

704 824 202 1 417 561 389 240 395 472 15 684 3 042 863

Bokført verdi pr. 31.12. 150 605 1 308 541 541 358 434 259 99 489 37 740 44 697 2 616 689

Benyttet avskrivningssats 0 % 2-4% 10-15% 0 % 15-33% 10-20% 0-10%
Årets av- og nedskrivninger 679 85 029 114 274 39 340 27 532 5 990 272 843

 
Gevinst på salg i 2014 915 18 418 245 19 578

BOKFØRT GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER I KONSERNREGNSKAPET:

CERNOVA: GRØNT: AGRI EIENDOM: FKA:
Norgesmøllene AS 10 764 Norgro AS 9 378 Tungasletta 8 AS 1 330 Orkel 25 105
Mesterbakeren AS 8 640 Weibulls Horto AB 6 955 1 330 Annet 1 673
Stormøllen Industri AS 311 Antra AS 2 636
Tor Sevaldsen Produksjon AS 11 332 Bjerknes Maskinforretning AS 628

Nordic Garden AS 248
Snøsport AS 964
GRØNT AS 2 474

31 047 23 283 26 778

Sum goodwill og andre immaterielle eiendeler 82 438

Immaterielle eiendeler består hovedsakelig av kundekontrakter og varemerker i Cernova konsern og Grønt konsern.

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Kundefordringer 864 711 844 935 1 087 510 1 136 225
-Avsatt til tap på kundefordringer -5 800 -7 900 -11 783 -10 522
Bokførte kundefordringer 858 911 837 035 1 075 726 1 125 703
Andre kortsiktige fordringer 137 936 83 646 186 120 169 117
Fordringer konsernselskaper 195 799 157 939

1 192 646 1 078 619 1 261 846 1 294 820

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Konstaterte tap på fordringer 4 646 3 459 4 588 5 226

NOTE 6 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

FINANSINNTEKTER
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Aksjeutbytte 18 050 19 573 4 167 20 688
Renter datterselskap 29 827 27 901
Andre renteinntekter 7 716 8 204 18 780 17 753
Agiovinning 53 311 46 779 56 953 49 678
Andre finansinntekter 47 934 5 760 2 910 5 378
Sum finansinntekter 156 837 108 217 82 810 93 497

FINANSKOSTNADER
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Rentekostnader 124 000 115 225 159 242 167 618
Agiotap 57 774 55 669 61 462 56 868
Andre finanskostnader 21 716 18 844 22 288 23 422
Nedskrivning av finansielle eiendeler 36 89 855
Sum finanskostnader 203 525 279 594 242 991 247 908

NOTE 7 SKATT
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Betalbar skatt fremkommer slik

Ordinært resultat før skatt 255 315 278 617 301 478 400 625
Permanente forskjeller 350 -623 9 470 89 435
Gevinst/tap ved salg av aksjer -2 411
Nedskrivning aksjer/lån -14 298 89 855
Mottatt utbytte -18 050 -19 573 -1 887 -5 808
Andre skattefrie/-pliktig inntekter/kostnader -32 509 563 -24 774 -4 765
Skattemessig resultat ANS / KS 172 172
Endring midlertidige forskjeller -51 237 -278 374 -20 498 -255 737
Underskudd til fremføring -9 669 -123
Avsatt bonus/avkastning individuell EK -40 000 -47 007 -40 000 -47 007
Grunnlag betalbar skatt 99 571 23 630 211 710 176 792
Betalbar skatt på årets resultat 26 884 6 616 57 162 49 502
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FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 26 884 6 616 57 162 49 502
Skatt på utbytte
Betalbar formuesskatt 0,3 % 7 237 6 500 7 237 6 500
Endring utsatt skattefordel 13 834 73 191 13 420 71 313
Avregning betalbar skatt tidligere år 4 639 -60 4 513 273
Årets totale skattekostnad 52 594 86 248 82 332 127 588

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

Resultat før skatt 255 315 278 617 301 478 400 625
Forventet inntektsskatt 27 % 68 935 78 013 81 399 112 175
Permanente forskjeller 95 -174 1 094 25 042
Avsatt bonus/avkastning individuell EK -10 800 -13 162 -10 800 -13 162
Nedskrivning finansielle eiendeler -3 861 25 159
Mottatt utbytte -4 873 -5 480 -509 -1 626
Andre poster -4 139 158 288 3 243
Resultat deltagerlignede selskaper 48 48
Goodwill avskrivninger 7 434 1 231
Andel resultat fra TS -3 705 -4 342
Endring permanente forskjeller tidligere år -1 021 -106 3 230
Endring av vurdering utsatt skattefordel -3 792 -4 751
Formueskatt 7 237 6 500 7 237 6 500
Skattekostnad 52 594 86 248 82 332 127 588

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 26 884 6 617 57 162 49 502
Betalbar skatt fra tidligere år -6 944 -8 466
Skatt avgitt konsernbidrag -13 230
Skatt på utbytte
Betalbar formuesskatt 7 237 6 500 7 237 6 500
Innfusjonerte selskaper
Sum betalbar skatt 20 891 13 117 57 455 47 536

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Fordringer 8 652 13 736 13 853 19 868
Varebeholdning 43 880 44 210 55 066 53 732
Driftsmidler 219 987 235 530 203 002 200 662
Gevinst- og tapskonto -1 660 -1 434 -3 265
Pensjonsmidler/-forpliktelse 67 974 74 668 112 678 101 564
Avsetninger -10 793 11 134 -32 268 4 465
Sum midlertidige forskjeller 328 040 379 277 350 897 377 026
Underskudd til fremføring 74 512 98 948
Grunnlag utsatt skattefordel 328 040 379 277 425 410 475 974
Balanseført utsatt skattefordel 88 571 102 405 114 861 128 281

27 % 27 % 27 % 27 %

NOTE 8  AKSJER/ANDELER I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemme-

andel

Forel. res.
e. skatt 

2014
Egenkapital

2014
Andel egen-
kapital 2014

Bokført 
verdi 
2014

Bokført 
verdi 
2013

Datterselskaper direkte eiet av FKA:

Agri MI AS Gardermoen 100,0 % 14 334 254 194 254 194 254 194 239 861
Agri Eiendom AS* Oslo 100,0 % 37 356 195 442 195 442 66 568 56 619
Dtech AS*** Trondheim 0,0 % 18 000
Asfalt- og Betongmaskiner AS Trondheim 100,0 % 1 640 9 644 9 644 15 000 15 000
Namdal Kornsilo og Mølle AL Overhalla 93,3 % 714 22 500 20 984 12 130 12 130
Labb AS (Tidligere LIM AS) Trondheim 100,0 % -98 -19 918 -19 918 19 861 5 335
Agripet AS* Gardermoen 100,0 % 4 010 4 010
Trondheim Kornsilo AS Trondheim 100,0 % 13 4 282 4 282 4 000 4 000
SalgsCompagniet AS Drammen 91,0 % 1 116 4 032 3 669 3 500 3 500
Frode Utsi AS Tana 90,9 % -363 4 404 4 003 3 150 3 150
Furene Eiendom AS** Stange 0,0 % 1 728
Rishaug Holding AS* Trondheim 100,0 % -308 7 710 7 710 144 144
Norske Felleskjøp SA Oslo 96,0 % 720 10 474 10 055 135 135
Cernova AS* Bergen 66,0 % 14 882 268 478 177 195 132 132
GRØNT AS* Gardermoen 100,0 % 19 051 166 466 166 466 100 100
Reinhardt Maskin AS Skedsmo 100,0 % -8 307 -2 991 -2 991 7 589
Orient Import AS Bodø 51,0 % -244 2 108 1 075
Kvernkallen AS Trondheim 100,0 % -262 1 821 1 821 11 534
Melhus Kornsilo og Mølle AS*** Melhus 0,0 %
Sum investeringer i datterselskaper 402 047 363 842

*   Selskapene er morselskap i underkonsern og foreløpig resultat og egenkapitalen i noten er konserntall    
**  Selskapet er i 2014 solgt til datterselskapet Agri Eiendom AS    
*** Selskapet er avviklet i 2014    
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Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemme-

andel

Bokført 
verdi 
2013

Tilgang/
avgang

Resultat-
andel

Andre 
endringer

Bokført 
verdi 
2014

Tilknyttede selskaper bokført etter 
egenkapitalmetoden i konsern

Moelven Industrier ASA Moelven 16,0 % 211 400 14 146 225 546
Skånemøllan AB Skåne 18,2 % 58 008 170 5 689 63 867
Landkreditt Finans AS Ålesund 34,0 % 52 452 6 811 59 263
Toten Holding AS Østre Toten 50,0 % 55 539 -6 256 49 283
Nærbakst AS Tønsberg 49,0 % 36 001 3 655 39 656
Bergensbakeriet AS Bergen 40,0 % 39 605 -5 267 34 338
Graminor AS Hamar 36,7 % 24 622 259 34 24 915
ANS Møre og Romsdal Kornsilo Vestnes 50,0 % 18 045 300 -445 17 900
Bakst Holding AS Mo 40,0 % 10 032 376 1 016 11 424
Komatsu Forest AS Stange 40,0 % 11 038 -1 092 -17 9 929
Bakehuset Nord-Norge Holding AS Tromsø 36,0 % 9 962 -1 737 8 225
Andøytorv AS Andøy 20,0 % 4 876 321 5 197
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,0 % 3 972 141 -84 4 029
Agrol AS Oslo 50,0 % 4 428 658 -1 173 3 913
Vekstmiljø AS Sandnes 20,0 % 2 976 730 -660 3 046
Felleskjøpet Fôrutvikling AS Trondheim 50,0 % 3 031 -784 2 247
Norwegian Cargosurvey AS Oslo 32,0 % 1 712 288 2 000
Mel-Companiet AS Danmark 20,0 % 2 235 -429 133 1 939
Agrikjøp AS Oslo 21,0 % 2 322 688 -1 099 1 911
Scandinavian Poultry Research AS Våler 49,0 % 937 28 965
Steinkjer Havnelager AS Steinkjer 26,0 % 285 316 601
Sagaplant AS Akkerhaugen 25,0 % 500 500
Surnadal Havnelager AS Surnadal 40,7 % 300 18 1 319

Norsvin International AS**** Hamar 21,2 % 645 -645

Nortransport AS** Stange 40,0 % 11 262 -11 262
Tor Sevaldsen Produksjon AS*** Kristiansund 40,9 % 4 402 -3 615 -787
AS Felleskaia** Alta 33,3 % 193 -193
Team Vekst AS** Bergen 40,0 % 125 -125
Opplysningskontoret for Brød og Korn AS Oslo 50,0 % 37 -37

Sum investeringer i tilknyttede selskaper - Konsern (egenkapitalmetoden) 570 657 -15 893 13 724 2 525 571 013

* Resultatandel er redusert med avskrivninger av goodwill og merverdier, samt nedskrivninger.      
** Aksjeposten er solgt pr 31.12.2014      
*** Eierandelen er økt i løpet av 2014 og selskapet er klassifisert som et datterselskap pr 31.12.2014      
**** Konsernet har ikke betydelig innflytelse i selskapet og anser det dermed ikke som et tilknyttet selskap.      
      
Felleskjøpet Agri eier 16 % av Moelven Industrier ASA. Aksjeposten er eid av Agri MI AS som er et heleid datterselskap av Felleskjøpet Agri SA.    
  
Investeringen er klassifisert som investering i tilknyttet selskap og inntas etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Betydelig innflyelse anses å  
foreligge gjennom aksjonæravtale med Eidsiva Vekst AS.          

AGRI EIENDOM AS CERNOVA AS GRØNT AS RISHAUG HOLDING AS

Agri Eiendom Buvika AS (100%) Norgesmøllene AS (100%) Bjerknes Maskinforretning AS 
(100%)

Agrinova Holding AB (100%)

Agri Eiendom Stavanger AS 
(100%)

Stormøllen Industri AS (100%) Ole Chr. Bye AS (100%)

Agrinova Eiendom Svenska AB 
(100%)

Opus Ingredients AS (66%) Norgro AS (80%) AGRIPET AS

Norgesbakeriene Eiendom AS 
(100%)

Cernova Trading AS (100%) Dryppvanning AS (100%) AgriPet AB (100%)

Tungasletta 8 AS (100%) Norgesbakeriene Holding AS 
(100%)

Antra AS (100%)

Furene Eiendom AS (100 %) Norgesbakeriene AS (100%) Nordic Garden AS (50,01%)

Mesterbakeren Holding AS 
(100%)

Degernes Torvstrøfabrikk AS 
(100%)

Mesterbakeren AS (100%) Weibulls Horto AB (100%)

Tor Sevaldsen Produksjon AS 
(59 %)

Weibulls Horto A/S (100%)  
Danmark

Gulläkers AB (100%)

Bäckfors Gräv AB (100%)

Datterselskaper eiet av datterselskaper som inngår i konsernregnskapet:
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Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemmeandel

Bokført verdi 
31.12.14

Bokført verdi 
31.12.13

Tilknyttede selskaper bokført  
etter kostmetoden i FKA 

Landkreditt Finans AS Ålesund 34,0 % 37 400 37 400
ANS Møre og Romsdal Kornsilo Vestnes 50,0 % 13 848 13 848
Komatsu Forest AS Stange 40,0 % 4 000 4 000

Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,0 % 2 720 2 720

Nortransport AS* Stange 0,0 % 1 677
Scandinavian Poultry Research AS Våler 49,0 % 490 490
Graminor AS Hamar 36,7 % 350 350

AS Felleskaia Alta 33,3 % 200
Norwegian Cargosurvey AS Oslo 32,0 % 190 190
Surnadal Havnelager AS Surnadal 40,7 % 77 77
Felleskjøpet Fôrutvikling AS Trondheim 50,0 % 50 50
Norsvin International AS Hamar 21,2 % 1 1

Sum investeringer i tilknyttede selskaper - FKA (kostmetoden) 59 125 61 002

* Nortransport AS er klassifisert som tilknyttet selskap pr 31.12.2013 på grunn av redusert eierandel gjennom fisjon og salg     
     

NOTE 9  VARER

SPESIFIKASJON
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

 Råvarer  299 947  281 665  347 334  327 205 
 Korn  651 755  467 519  731 451  525 733 
 Varer under tilvirkning/egenproduserte ferdigvarer   154 691  141 399  209 902  189 218 
 Handelsvarer  947 336  812 684  1 137 415  992 506 
 Sum varer  2 053 729  1 703 267  2 426 103  2 034 662 

 Kostpris varebeholdning  2 102 431  1 747 476  2 488 160  2 092 465 
 Nedskrevet for prisfallsrisiko og ukurans  48 702  44 210  62 057  57 803 
 Sum varer  2 053 729  1 703 267  2 426 103  2 034 662 

NOTE 10  EGENKAPITAL
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Egenkapital 01.01. 1 693 953 1 549 921 2 123 121 1 936 235
Endring innbetalt selskapskapital/aksjekapital 152 168 152 168
Tilgang/avgang minoritet -5 127 -16 520
Utbytte til minoritet -15 844 -13 967

Andre EK - endringer -4 588 -1 499 -2 035 -8 825
Årets resultat 202 721 192 370 219 146 273 037
- avsatt bonus/avkastning individuell EK -46 603 -47 007 -46 603 -47 007
Egenkapital 31.12. 1 845 635 1 693 953 2 272 810 2 123 121

NOTE 11  VERDIPAPIRGJELD OG ANNEN RENTEBÆRENDE GJELD

Verdipapirgjeld FKA 2014 2013
Opptaksår Valuta Forfall Utestående Utestående

NO 0010671233 2013 NOK 2018 174 783 500 000
NO 0010671480 2013 NOK 2016 398 921 200 000
NO 0010705999 2014 NOK 2021 398 502
NO 0010706005 2014 NOK 2026 323 276
Sum verdipapirgjeld 1 295 482 700 000

LANGSIKTIGE LÅN FKA 2014 FKA 2013 Valuta
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013 Valuta

Gjeld til kredittinstitusjoner 200 000 500 000 NOK 478 807 765 301 NOK

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt
Avdragsplan gjeld til kredittinstitusjoner konsern 65 727 63 251 58 899 34 108 221 985

TREKKFASILITETER FORFALL
Trukket 200 000 av en ramme på 750 000 10.11.19
Trukket 0 av en ramme på 550 000 21.12.16

VIRKELIG VERDI 31.12.14 FORFALL RENTE
100 000 000 12.3.2018 2,99
100 000 000 12.7.2018 4,24
100 000 000 12.7.2016 3,81
200 000 000 15.3.2019 3,83
100 000 000 26.10.2017 2,40
100 000 000 26.10.2017 2,40
200 000 000 24.4.2023 2,94
300 000 000 24.4.2020 2,58
200 000 000 24.4.2018 2,24
200 000 000 25.3.2021 3,00
200 000 000 25.3.2021 3,00
100 000 000 20.3.2024 2,76
400 000 000 25.3.2024 5,14
100 000 000 20.3.2024 2,36
200 000 000 24.4.2022 3,54
100 000 000 31.10.2024 2,90

Finansielle instrumenter 
Felleskjøpet Agri SA har følgende renteswapper som betaler fast som er holdt utenfor balansen: 

Obligasjonslån NO 0010705999 er et fastrentelån og er levert ferdig swappet slik at Felleskjøpet Agri SA betaler  
flytende rente og mottar en rente tilsvarende obligasjonslånets faste kupong.     

Urealisert tap på renteswappene i Felleskjøpet Agri SA utgjør 148 mill.,- pr. 31.12.14.      
     
I tillegg har Cernova urealisert tap på renteswapper på 6,0 mill. pr 31.12.14.

INNSKUDD FKA 2014 FKA 2013
Innskudd medlemmer og ansatte 615 247 544 058

Innskuddsordningen har ingen bindingstid og er klassifisert som kortsiktig gjeld.
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NOTE 12  PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13
Gjeld til kredittinstitusjoner 281 901 523 892

  
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: 595 223 649 967

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013
Driftsrelaterte garantier 113 482 104 685 113 482 104 685
Garantiansvar Oppgjørs- og driftskredittordningen 50 583 51 639 50 583 51 639

Andre garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført FKA.
Solidarisk ans for I/S Felleslager: Ulimitert

FKA 
2014

FKA 
2013

KONSERN 
2014

KONSERN 
2013

Riving/oppryddingskostnader/andre avsetninger 828 8 118 3 172 11 080

NOTE 13  REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER

FKA: Beløpet inneholder avsetning for riving/opprydding av diverse møller/kornmottak.
Tidspunkt for gjennomføring er ikke fastsatt.  

NOTE 14  NÆRSTÅENDE PARTER
Konsernets transaksjoner med nærstående parter   
   
Konsernets øverste morselskap er Felleskjøpet Agri SA. Morselskapet er et samvirkeforetak og er eid 
av ca 44.000 bønder/medlemmer. Alle transaksjoner med eierne er på markedsmessige vilkår.  
 

SALG AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Datterselskaper 404 306 409 164
Tilknyttede selskaper 153 488 108 563 340 449 230 487
Andre nærstående
Totalt 557 794 517 727 340 449 230 487

KJØP AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Datterselskaper 475 587 449 774
Tilknyttede selskaper 128 950 26 789 129 852 53 697
Andre nærstående
Totalt 604 537 476 563 129 852 53 697

FORDRINGER PÅ NÆRSTÅENDE
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Datterselskaper  62 207  31 401  -    -   
Tilknyttede selskaper  1 653  27 931  15 963  68 576 
Andre nærstående  -    -    -    -   
Totalt  63 860  59 332  15 963  68 576 

GJELD TIL NÆRSTÅENDE
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Datterselskaper  52 002  29 548  -    -   
Tilknyttede selskaper  10 823  4 476  11 225  26 453 
Andre nærstående  -    -    -    -   
Totalt  62 825  34 024  11 225  26 453 

Salg av varer og tjenester er i all hovedsak råvarer (korn/mel), handelsvarer til butikk, transport og eiendomsutleie.

Kjøp av varer og tjenester er i all hovedsak råvarer (korn/mel), handelsvarer til butikk, transport og eiendomsutleie.

Renter på lån til nærstående er fastsatt på markedsmessig vilkår. Renteinntekter og rentekostnader som er eliminert på lån fra 
 morselskapet til datterselskaper er på 29,8 mill.

Datterselskapenes trekk på ramme i konsernkontisystemet anses som mellomværende eller gjeld til morselskapet. Trekket på  
ramme i  konsernkontisystemet var pr 31.12.14 på 133,6 mill. og dette er klassifisert som kortsiktige fordringer konsernselskaper.  
 
Morselskapet har ytt konsernbidrag til datterselskaper på til sammen 49 mill. med skattemessig virkning.   

Balanseposter som følge av kjøp og salg av varer og tjenester

Balanseposter som følge av finansiering 

LÅN TIL NÆRSTÅENDE
FKA 

2014
FKA 

2013
KONSERN 

2014
KONSERN 

2013

Datterselskaper 655 067 687 949
Tilknyttede selskaper 50 745 54 731
Andre nærstående
Totalt 655 067 687 949 50 745 54 731
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NOTE 15  VESENTLIGE AVTALER

Felleskjøpet Agri har en aksjonæravtale fra 2005 med Fritt Ord, som garanterer Fritt Ord en minimumsavkastning på 8,25% av deres investering i 
Cernova AS. Samtidig har Fritt Ord forpliktet seg til å medvirke til at aksjeposten kan bli videresolgt til en industriell eier.

Felleskjøpet Agri har en aksjonæravtale med Eidsiva Vekst AS vedrørende eierskap i Moelven Industrier ASA.

Markedsrisiko 
Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser innenfor EUR, USD, GBP, DKK og SEK. Eksponeringen er knyttet til varekjøp og betaling av 
varekjøp i disse valutaene. Som en del av selskapets valutastrategi benyttes terminkontrakter og valutakonti for å  redusere valutarisikoen knyttet til 
varekjøp og betalinger. Urealisert gevinst og tap på terminkontraktene og valutakonti resultatføres.       
           
Selskapets rentebærende gjeld er sikret mot renteendringer med renteswapper, jfr oversikt i note 11.  Urealisert tap på renteswapper resultatføres 
ikke. Som en del av finansstrategien er renterisikoen redusert gjennom en diversifisert rentestruktur med fordeling mellom kort, mellomlang og lang 
rentebinding. Refinansieringsrisikoen er redusert ved en diversifisert forfallsstruktur. 
   
Kredittrisiko             
Selskapet har etablert rutiner for kredittvurdering av kunder i henhold til selskapets kredittpolicy. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til 
å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer.       
           
Likviditetsrisiko       
Selskapet styrer likviditeten ved å ha tilstrekkelig likviditetsreserver og trekkmuligheter på avtalte kredittrammer med bank. I tillegg overvåkes frem-
tidige kontantstrømmer knyttet til finansielle eiendeler og gjeld i balansen løpende. Selskapet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet 
å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert 
reforhandlet eller innløst.             
   
Obligasjonslån 
I mars 2014 ble det tatt opp to nye obligasjonslån henholdsvis NO 0010705999 med emisjonsbeløp 400 000 og 7 års løpetid samt NO 0010706005 
med emisjonsbeløp 325 000 og 12 års løpetid. Videre ble det kjøpt tilbake 100 000 av obligasjonslån NO 00110671233 samt 25 000 av 
 obligasjonslån NO 0010671480. Felleskjøpet Agri sine obligasjonslån er notert på Alternative Bond Market (ABM) ved Oslo Børs.   
               
   

NOTE 16   FINANSIELL RISIKO/FINANSIELLE INSTRUMENTER

Erklæring fra styret 
og konsensjef

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt årsmeldingen og årsregnskapet for konsernet 
Felleskjøpet Agri per. 31. desember 2014. 

Etter styret og konsernsjefs beste overbevisning er årsregnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, 
gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr 31. desember 2014. 

Etter styret og konsernsjefs beste overbevisning gir årsmeldingen en rettvisende oversikt over viktige 
begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- 
og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.

Anne Jødahl Skuterud

Elin Bøvre Jon Erik Lyng

John Arne Ulvan
konsernsjef

Hans Kristian HagenErik Bjørnstad

Bjørnar ScheiEllen Anne Bergseng Harald A. Lein

Gustav Grøholt, nestleder Wiebke Slåtsveen Oddhild SaureEinar Enger, leder

Lillestrøm, 12. februar 2015
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Kontrollkomiteens 
beretning 

Komiteen har bestått av Else Horge Asplin, Fred Johnsen og leder Håvard Ringnes.

Det har vært avholdt fire møter i løpet av året. Vi har hatt møter med styreleder, konsernsjef, visekonsernsjef, direktør HR, 
direktør PV, direktør Grønt, IT-sjef og ansvarlig revisor Herman Skibrek. Det har vært befaring på Kambo, Holstad og FFF 
butikk i Sarpsborg.

Vi mottar innkalling, dagsorden, regnskap med driftsrapporteringer og protokoll fra alle styremøter.

Vi har fått orienteringer om løpende drift, vurderinger av økonomisk utvikling, samt risikovurderinger for konsernet. 
Komiteen er orientert om status og framdrift i anskaffelse av nytt ERP-system, samt risiko knyttet til dette. Ved befaring 
på Kambo ble vi orientert om status og oppfølging av utbyggingsprosjektet. Vi har hatt to møter med revisor.

Komiteen har fått gode orienteringer om saker vi har tatt opp, og saker som er lagt fram for oss.

Kontrollkomiteen har ikke direkte kontrolloppgaver i datterselskapene, men indirekte gjennom konsernets regnskaper.

Komiteen deltok i styremøtet 12.02.2015, der årsmelding, regnskap og disponering av overskuddet for 2014 ble vedtatt.

Fred Johnsen Håvard Ringnes                Else Horge Asplin                               

Konsernledelsen 
Konsernledelsen i Felleskjøpet Agri har i 2014 bestått av fem operative enheter og fire stabs funksjoner. 
I tillegg til aktivitetene i morselskapet er Cernova og Grønt AS en del av kjernevirksomheten og 
 representert i selskapets ledelse. HR, kommunikasjon og medlem rapporterer direkte til konsern-
sjefen, mens produksjon og vareforsyning, landbruk og handel er divisjoner. Fra 1. januar 2015 er 
divisjon handel delt slik at butikk og maskin blir egne divisjoner ledet av hver sin direktør.

John Arne Ulvan
Konsernsjef

Terje Johansen
Visekonsernsjef

Halfdan Blytt
Direktør produksjon 

og vareforsyning

Gro Tvedt Anderssen
Direktør kommunikasjon,  

samfunnskontakt og 
merkevarebygging

Jan Kollsgård
Direktør medlem

Kristen Bartnes
Direktør landbruk

Liv Schou
Direktør HR

Roy Bonnegolt
Direktør Grønt

Bjørn Gjethammer
Adm. direktør Cernova

Henrik Thoresen
Direktør handel
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Returadresse:
Felleskjøpet Agri/Kundetjenesten
Postboks 344
1402 Ski

Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm
tlf: 03520
e-post: firmapost@felleskjopet.no
www.felleskjopet.no
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