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Felleskjøpets Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Konsernet har en 
omsetning på 17,3 milliarder og 4 080 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til 
norsk landbruk og har rundt 104 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i 
 Sverige som også har 110 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød 
og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 093 bønder. Felleskjøpet 
er markedsregulator for korn i Norge og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for 
å bedre bondens rammevilkår. 

Felleskjøpet – konsern og samvirke

Innhold
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Positiv  
utvikling
Felleskjøpet økte sin omsetning med 1,1  milliarder 
kroner i 2020 og forbedret driftsresultatet med 
249,9 millioner kroner mot året før. Mye av 
 omsetningsøkningen kommer fra konsernets 
 detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige,  
men også de øvrige divisjonene  i morselskapet  
leverer gode resultater. Det samme gjelder også for 
 datterselskapene Cernova og Nelson Garden.  
De siste års forbedringsprogrammer og god 
 kostnadskontroll bidrar også til resultatene.     
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«Alle våre forretnings
divisjoner kan vise til bedre 
 resultater enn forrige år.»

Terje Johansen

KonsernsjefenSIDE 4 
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I 2020 har vi konsentrert oss om best 
mulig drift innenfor Felleskjøpets kjerne
områder. Det har gitt gode resultater, 
og hjulpet oss godt i håndteringen av 
koronapandemien.

For oss i Felleskjøpet, kan vi karakterisere 
2020 med en omskriving av et velbrukt 
utsagn: Drift, drift, drift! Og så må vi 
selvfølgelig legge til: Korona!

Det har vært et spesielt år. Da jeg tok over 
som konstituert konsernsjef bestemte 
vi oss raskt for å konsentrere oss mer 
om kjernevirksomheten og god drift. Så 
slo pandemien inn over landet, og det 
ble enda tydeligere hvor viktig det var å 
holde tilgang på driftsmidlene bonden 
er helt avhengig av. Gjennom hele 
pandemien har vi prioritert å ta vare på 
ansatte  samtidig som vi sikret  bondens 
 leveranser. Vi var derfor glade for å ha 
satt økt trykk på å styrke Felles kjøpets 
konkurransekraft i landbruksmarkedet, 
det har hjulpet oss gjennom pandemien.

Bedre «over alt»
Ikke uventet ser vi at fokus på kjerne
virksomhet og drift gir resultater. Mot 
slutten av 2020 kunne vi konstatere at 
Felleskjøpet gjør det bedre på kraftfôr, 
øker omsetningen i våre butikker og har 
levert sterke resultater på ettermarked 
for traktor. I tillegg gleder vi oss over at 
alle våre forretningsdivisjoner kan vise 
til bedre resultater enn året før. Detalj
handel har fått en positiv utvikling under 
 koronapandemien, ikke minst de «jord
nære» kategoriene som  Felleskjøpet 
har satset på. Dette har bidratt til økt 

 omsetning og gode resultater for Felles
kjøpet i Norge og Granngården i Sverige. 
Det er også grunn til å framheve jobben 
totalt sett som er gjort i divisjonene 
Landbruk, Maskin og Produksjon og 
vareforsyning.

Det er oppnådd gode resultater i våre 
 datterselskaper som Cernova, Grann
gården og Nelson Garden. Cernova 
omfatter blant andre Norgesmøllene, 
Mesterbakeren og Norgesbakeriene. 
Norgesmøllene opplevde nedgang i 
 leveranser til horecamarkedet, men 
 betydelig økning i  detaljhandelen 
da interessen for hjemmebaking 
 «eksploderte» under nedstengningen 
av samfunnet. Også bakeriene våre har 
kunnet glede seg over veksten i daglig
varemarkedet.

I sum har dette gitt konsernet bedre 
økonomiske resultater enn de foregående 
årene. Driftsresultatet på 622 millioner 
kroner i 2020 er 250 millioner bedre enn 
året før. 

De store utfordringene i 2020 har vært 
svekkelse av den norske kronen og en 
nedgang i traktormarkedet på rundt 20 
prosent. Når kronen svekker seg mot 
så godt som alle andre valutaer, går 
innkjøps prisene på våre importerte varer 
og produkter opp. 

Det påvirker oss direkte, og spesielt i 
traktormarkedet har dette slått inn for 
alle leverandører av traktorer til bønder 
og entreprenører. Vi er ikke fornøyde med 
markedsandelen vår på traktor i 2020 og 

har iverksatt tiltak for at John Deere skal 
ta tilbake tronen.  

Gode resultater for Felleskjøpet har stor 
betydning for bonden. Dette gir oss den 
finansielle styrken til å gjøre nødvendige 
investeringer. Det er slik vi skal utvikle 
Felleskjøpet i årene som kommer. Trygge 
kjernevirksomheten og gjøre nødvendige 
investeringer som betyr mye for bondens 
hverdag, samtidig som vi skal utvikle nye 
forretningsmuligheter i markeder som 
naturlig faller sammen med kunnskapen 
vi allerede besitter. Da vil vi fortsette å 
skape gode resultater for våre eiere.

Dette prioriterer vi i 2021
Vi har fire hovedprioriteringer for  arbeidet 
i 2021:
• Konkurransekraft kraftfôr
• Anleggsstruktur korn og kraftfôr
• Detaljhandel med vekt på kjæledyr, 

bonde i butikk og urbant landbruk
• Bærekraft

Disse hovedområdene, som kommer i 
tillegg til de etablerte aktivitetene våre 
som blant annet maskin og plante kultur, 
gjenspeiler tydelig det vi skal være gode 
på i Felleskjøpet, nemlig drift og  effektive 
løsninger. Vi skal også utvikle oss på 
områder der vi er gode fra før, men hvor 
vi mener det er enda mer å hente. Det 
er slik vi skaper konkurransekraften 
vår. Klare prioriteringer innebærer at 
noe må få mindre oppmerksomhet. Det 
vil være mindre rom for å sette i verk 
større utviklingsprosjekter innenfor nye 
områder, og det kan være at vi toner ned 
innsatsen  innenfor enkeltprosjekter vi 

I 2020 har vi konsentrert oss om best 
mulig drift innenfor Felleskjøpets kjerne
områder. Det har gitt gode resultater, 
og hjulpet oss godt i håndteringen av 
 koronapandemien.

Drift, 
drift, 
drift – 
og korona...

Konsernsjefen
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allerede er inne i. Slik vil vi konsentrere 
oss om å skape størst mulig verdi for 
eiere og kunder. Dette betyr selvsagt ikke 
at Felleskjøpet «står stille». Vi skal utvikle 
oss og bli enda sterkere, og det er der vi 
er gode vi kan bli enda bedre.

Korn og kraftfôr: Styret har  vedtatt en 
konkret plan som innebærer  investeringer 
på omlag én milliard kroner i Felleskjøpets 
korn og kraftfôranlegg de neste årene. 
De største  investeringene kommer i Midt
Norge. Fabrikken i  Steinkjer vil fra 2021 til 
2024  gjennomgå modernisering og store 
 oppgraderinger. Fabrikken i Trondheim 
får også  betydelige oppgraderinger. I 
tillegg er det planlagt investeringer ved 
 fabrikkene på Bergneset i Balsfjord, i 
Vaksdal, på Vestnes, på Lena, på Stange 
og noe på Kambo. De fleste arbeidene 
starter i 2021.

Vi skal også bedre mottaks og lagrings
kapasitet for korn, spesielt i skuronna. 
I 2020 tok vi i bruk det nye  kornanlegget 
i Sarpsborg sammen med  Østfoldkorn. 
Det er også vedtatt å bygge et nytt 
stort  kornmottak for Romerike, men 
det gjenstår å avklare hva dette vil 
medføre for andre mottak i området. 
Utvidet  samarbeid mellom Felleskjøpet 
og Steinkjer Kornsilo vil fra 2021 gi økt 
mottakskapasitet og bedre service for 
kornprodusentene på Innherred. Her vil 
silokapasiteten bli utvidet fra 2023 og gi 
et enda bedre tilbud og en mer rasjonell 
kornstrøm inn mot Felleskjøpets kraftfôr
fabrikk i byen. 

I tillegg til investeringer i våre anlegg 
skal vi jobbe mer målrettet i markedet 
både for korn og kraftfôr. På korn styrker 
vi oss internt og vil utvikle vår rolle i 
kornmarkedet. Vi skal jobbe mer aktivt 
som kornhandler fremover. I kraftfôr
markedet er konkurransen tilspisset, og 
Felleskjøpet skal møte konkurransen. 
Som  samvirkebedrift skal vi behandle alle 
kunder mest mulig likt, men vi har måttet 
ta noen grep for å bli en mer attraktiv 
kraftfôrleverandør til store  produsenter. 
Økt salg til store kunder vil også komme 
små kunder til gode. Større volum 

 reduserer kostnaden pr. kilo kraftfôr og 
betyr lavere priser for alle. Vi har sett 
 resultater av dette arbeidet gjennom 
2020, og vi vil jobbe videre med å være en 
best mulig partner både for de store og 
litt mindre kundene i årene som kommer. 

Bonde i butikk: Felleskjøpet er og skal 
være bondens selskap. Det betyr at vi 
også skal være bondens butikk. Like fullt 
har bondens plass i våre butikker vært et 
tilbakevendende tema på årsmøtene en 
del år. Derfor har ledelsen i Felleskjøpet 
jobbet inngående med problemstillingen 
i lengre tid. En egen referansegruppe 
med aktive medlemmer er etablert, og 
har gitt verdifulle innspill og kundeinnsikt. 
Vi ser resultater av arbeidet allerede, 
og det handler i stor grad om å komme 
tettere på bonden med kundeservice når 
bonden trenger det, varesortiment og at 
vi har den nødvendige kunnskapen de 
etterspør. Dette arbeidet vil videreføres 
slik at vi tar vare på både bonden, 
andre proffkunder og øvrige forbruker
kunder. Vi skal fortsette å tiltrekke oss 
nye kunder samtidig som vi tar vare på 
kjernekundene våre. 

Kjæledyr: Felleskjøpet har en sterk 
posisjon i markedet for fôr, utstyr og 
tjenester til kjæledyr. Felleskjøpet avtalte 
i 2020 å kjøpe de  gjenværende  aksjene i 
 Dyrekassen AS, Norges  ledende nett
butikk for kjæledyrprodukter. Kjæledyr
markedet i Norden vokser med 67 
prosent i året, og i 2020 vedtok vi en 
 ambisiøs strategi for å  utnytte vår 
 posisjon til videre vekst. Vi skal utvide 
vårt tilbud i butikkene og  satse betydelig 
på ehandel med et bredere sortiment 
av produkter og tjenester. Vi ser et stort 
potensial i et lønnsomt marked som kan 
bringe verdier tilbake til bonden og våre 
eiere.

Bærekraft: Felleskjøpet skal bidra til mer 
bærekraftig matproduksjon, reduserte 
utslipp av klimagasser fra jordbruket 
og egen drift, og bidra til flere grønne 
arbeidsplasser i Norge. Vår strategi innen 
bærekraft handler om: 

 Ressursutnyttelse på gården ved å 
gjøre bonden i bedre stand til å produsere 
mer mat på en bærekraftig måte ved å 
ta i bruk ny teknologi, forbedre drifta og 
utnytte gårdens ressurser bedre.

 Bærekraftig handel gjennom å tilby flere 
bærekraftige og klimasmarte  produkter 
som er tydelig merket og gjøre det 
 enklere for kundene å ta grønne valg.

 Sirkulærøkonomi som betyr at vi 
 produ serer og tilbyr mer fôr, jord og 
gjødsel produkter fremstilt ved bruk av 
alternative råvarer, reststoffer og ny 
teknologi. 

I 2021 vil vi videreføre mange av de gode 
initiativene konsernet jobber med, og 
forankre tiltak og virkemidler sammen 
med ansatte og eiere.

Alt annet enn planlagt
I den spesielle koronasituasjonen har vi 
først og fremst vært opptatt av å ta vare 
på våre ansatte, og sikre leveranser til 
landbruket slik at bøndene har kunnet 
opprettholde driften og norsk mat
produksjon. Så langt kan vi være stolte av 
å ha lykkes med begge deler. 

Åtte av ti Felleskjøpetansatte har stått 
i førstelinjen under pandemien. De har 
holdt fabrikkene i gang, levert varer på 
gården og møtt våre kunder i butikkene. 
For de øvrige har arbeidet i stor grad vært 
utført fra hjemmekontor. Dette har også 
vært krevende for mange. Jeg vil takke 
alle sammen for en enestående innsats.

Det har vært en ære å få lede dette flotte 
konsernet det siste året. Når alle stiller 
opp, blir resultatet godt. Og når resultatene 
er gode gir det bonus til medlemmene.    

Til tross for koronaviruset har det blitt 
mye stang inn for Felleskjøpet i 2020. 
 Ingenting gleder meg mer enn nettopp 
det. Det spesielle året har dessuten 
fått flere til å se nødvendigheten av 
 innenlandsk matproduksjon. La oss håpe 
erkjennelsen varer ved, og det lenge etter 
at pandemien har blitt et fjernt minne.

Konsernsjefen

«Vi skal bedre mottaks og 
 lagringskapasitet for korn, 
 spesielt i skuronna.»

Terje Johansen
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AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL ETTER 
SKATT (prosent)
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Nøkkelinformasjon 
om Felleskjøpet
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Konsernets driftsinntekter var i 2020 på 17 282 millioner kroner,  
en økning fra 16 176 millioner kroner i 2019.
Driftsresultat konsern i 2020 ble på 622 millioner kroner,  
mens resultat før skatt endte på 369 millioner kroner.

ÅR 2020 2019 2018 2017 2016

Omsetning 17 282 067 16 176 629 16 019 129 15 544 154 14 282 354

EBITDA 1 012 497 730 086 726 366 897 971 788 743

Driftsresultat 621 613 371 753 387 646 601 262 493 885

Resultat før skatt 368 803 119 562 411 390 472 254 413 162

Årsresultat 304 975 53 724 349 171 430 247 345 655

Egenkapitalandel 36,3 % 33,2 % 36,0 % 34,1 % 31,2 %

Egenkapitalavkastning 9,2 % 1,6 % 11,0 % 15,1 % 13,3 %
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Nøkkelinformasjon
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SALG GJENNOM DETALJHANDEL  
(mrd kroner)
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Fra 2016 er salg i Granngården inkludert i tallene.
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Nøkkelinformasjon

GRANNGÅRDEN NELSON GARDEN CERNOVA

Antall ansatte 976 128 910

Antall årsverk 606 143 710

Omsetning (mill. kroner) 2448,4 (SEK) 568,8 2106,3

Driftsresultat (mill. kroner) 61,4 (SEK) 30,7 94,6

Resultat før skatt (mill. kroner) 53,4 (SEK) 24,2 92,2

Detaljhandel Norden – 5,6 mrd. kroner

Mølle og bakerivirksomhet – 2,1 mrd. kroner

Landbruk – 7,3 mrd. kroner

Maskin – 2,4 mrd. kroner

Omsetning:
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Da verden ble 
snudd på hodet
2020 ble et år alle vil huske for ettertiden. Den globale  pandemien 
påvirket livene til oss alle. Felleskjøpet har  gjennom hele 
 pandemien jobbet for å ta vare på egne ansatte og sikre bonden 
livsviktige l everanser gjennom sesongene. Landbruket har klart seg 
godt gjennom krisen i et år hvor selvforsyning fikk ny mening.    
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Da selvforsyning  
fikk ny mening

Da verden ble snudd på hodet

Norsk kornavling

1,2 
millioner 
tonn
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Landbruket leverte da samfunnet trengte næringen som mest.

Koronapandemien slo rett inn i det norske 
matmarkedet. Stopp i grensehandelen ga 
umiddelbar økning i etterspørselen etter 
matvarer, mens nedstengning reduserte 
salget til serveringsbransjen, kantiner 
og reiseliv. Norske bønder og nærings
middelprodusenter taklet svingningene. 
Melkeprodusentene snudde seg rundt 
og økte produksjonen i et år der det var 
forventet en nedgang, matmelmøllene 
klarte å levere da «alle» skulle bake, og 
grønnsaks og bærdyrkere taklet et svært 
krevende år.

Ingen varemangel
2020 satte også Felleskjøpet på prøve. 
For Norges største leverandør til land
bruket har den viktigste oppgaven vært 
å sørge for nødvendige driftsmidler til 
næringen. 

– Da det «smalt» oppsto et nitidig arbeid 
for å sikre leveranser av alle varene 
land bruket trengte. Vi måtte håndtere 
en rekke praktiske utfordringer med 
leverandører som stengte ned, køer 
ved grensene og andre forhold som ble 
 påvirket av pandemien. Heldigvis fikk 
vi inn alle nødvendige varer til vekst
sesongen uten store problemer. Vi 
 opplevde heller aldri knapphet på råvarer 
til kraftfôrproduksjonen, og smittevern
tiltakene ved fabrikkene har fungert bra. 
Takket være stor innsats har Felleskjøpet 
ikke hatt problemer med å levere kraftfôr 
eller andre sentrale driftsmidler, oppsum
merer direktør for divisjon Landbruk, 
Bjørn Stabbetorp. 

– Koronasituasjonen skapte imidlertid 
stor usikkerhet som førte til høyere priser 
i starten på pandemien. Og prisøkningene 
ble forsterket av at den norske kronen 
svekket seg, legger Stabbetorp til.

Ansatte i frontlinjen
De aller fleste av Felleskjøpets ansatte 
har arbeidet som normalt under korona
pandemien. 

– Våre ansatte i fabrikker, verksteder 
og kornmottak, våre sjåfører og butikk
medarbeidere har ikke kunnet benytte  

seg av hjemmekontor. De har stått på, 
reist fra gård til gård og møtt kundene 
i butikkene. Slik har de sørget for at 
bonden har fått sine varer. Men det har 
vært en krevende situasjon, særlig da 
bølge nummer to av pandemien forlenget 
nødvendigheten av smitteverntiltak og 
strenge restriksjoner. Den langvarige 
situasjonen har blitt en reell belastning 
for mange ansatte, som likevel har stått 
på. Det er all grunn til å rose våre ansatte 
for måten de har taklet situasjonen på, 
sier Stabbetorp.

Mer norske råvarer
Koronaåret 2020 har satt nytt lys på 
 samfunnssikkerhet, selvforsyning og 
beredskap. I en undersøkelse Nofima 
foretok i månedsskiftet april/mai svarte 
69 prosent at de mener det er viktigere å 
støtte norsk landbruk og selvforsyning.

Felleskjøpet støtter opp om og bidrar 
til mer norsk mat på norske ressurser. 
De siste årene har Felleskjøpet lansert 
flere typer kraftfôr med større innhold 
av norske råvarer. I 2020 startet Felles
kjøpet også kampanjen «Heia Grovfôr» 
for å stimulere til større avlinger og 
bedre kvalitet på grovfôret. I graslandet 
Norge er grovfôret den desidert største 
protein og energikilden til melkekyr og i 
produksjonen av kjøtt fra storfe og småfe. 
Felleskjøpet ligger dessuten i front når 
det gjelder å tilby ny teknologi, nytt utstyr 
og nye maskiner. Ny teknologi innenfor 
presisjonsjordbruk gir riktigere og mer 
effektiv utnyttelse av innsatsfaktorer 
som fôr, såvarer, gjødsel og drivstoff. 
Dette innebærer at økt selvforsyning 
med norske råvarer kan kombineres med 
bedre lønnsomhet for bonden og en mer 
bærekraftig matproduksjon.

– Før korona hadde ikke folk flest fantasi 
til å forestille seg at en slik situasjon noen 
gang kunne oppstå, men nå vet vi at det 
kan skje. Vi har tidligere sett at de store 
mateksportørene ikke står i kø for å selge 
sine råvarer og sin mat hvis de trenger 
den til sine egne innbyggere, noe som 
tilsier at det er gode grunner til å ha en 
«inhouse» matproduksjon i ethvert land. 

Fra mitt ståsted er slike forhold viktigere 
enn om grensen til Sverige blir stengt i en 
periode, sier Stabbetorp.

Et godt år – heldigvis
2020 ble et godt vekstår i store deler av 
landet. Både gras og kornavlinger var 
gode de fleste steder på Østlandet. I 
MidtNorge var kornhøsten dårligere enn 
normalt. I noen områder i Trøndelag og i 
NordNorge ble grasavlingene redusert 
på grunn av tørke. Norske Felleskjøps 
prognose anslår at den norske korn
avlingen blir vel 1,2 millioner tonn i 2020, 
som er åtte prosent over gjennomsnittet 
for de fem siste årene. God kvalitet på 
mathveten gjør at norskandelen i mat
melet blir høy, rundt 80 prosent, denne 
sesongen.

I året da selvforsyning fikk ny mening, 
bidro samspillet av driftige bønder og 
gode vekstvilkår til en høy innenlandsk 
matproduksjon ut fra de forutsetninger vi 
har i Norge. 

Da verden ble snudd på hodet

«Takket være stor  innsats 
har Felleskjøpet ikke 

hatt problemer med å 
 levere kraftfôr eller andre 

 sentrale driftsmidler.»
Bjørn Stabbetorp
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Nye muligheter 
for handel 
Varehandelen i Norge har opplevd vekst som 
følge av koronapandemien. Felleskjøpet økte sin 
 omsetning i detaljhandel betydelig i 2020, og 
 spesielt netthandelen økte mye. 

Da Norge stengte og smittevern ble en 
del av hverdagen i mars 2020, startet 
også en større endring i forbrukernes 
handels mønstre. En stigende netthandel 
over flere år skjøt ytterligere fart blant 
nordmenn, og med stengte grenser 
ble en større andel av lønna lagt igjen 
i landets butikker. Kombinert med at 
mange  prioriterte å bruke penger på hus, 
hage og friluftsliv ga det direkte utslag i 
Felleskjøpets salgskanaler.

– Konsernets  detaljhandelsvirksomhet har 
opplevd stor vekst i 2020.  Sammenlignet 
med året før har vi økt omsetningen 
med 733 millioner kroner. Nordmenn og 
 svensker har handlet mer i eget land 
gjennom  sommermånedene og mange av 

våre  viktigste produkt kategorier har vært 
etterspurt. Bonden er vår primærkunde i 
Norge, men godt over 60 % av kundene 
som  handlet i våre butikker gjennom 
sesongen i år, er for brukere og øvrige 
proffkunder. Det har gitt oss et solid 
løft, og vi har sett at  effekten har ved
vart utover høsten, som er en tid hvor vi 
tradisjonelt har lavere  omsetning, sier 
Trond Fidje, som er  nordisk direktør for 
detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Granngården i Sverige har levert 
tidenes største vekst i både omsetning 
og  resultat i 2020 og viser styrken i at 
konsernet har solide datterselskaper som 
også skaper resultater for den norske 
bonden. De gode resultatene i begge land 

skyldes mer enn bare korona effekter. 
Felleskjøpet har lenge jobbet med en 
effektivisering av sin butikk virksomhet og 
spissing av varesortiment og kundetilbud 
både i Sverige og Norge.

– Koronasituasjonen har helt klart vært 
positiv for vår omsetning, men  resultatene 
vi har oppnådd i 2020 er også et resultat 
av at vi har blitt bedre på  detaljhandel 
totalt sett. Bedre innsikt i våre kunders 
behov og effektivisert styring av 
 produktutvalg og logistikk er avgjørende, 
og det har vi jobbet målrettet med i det 
siste. Effektene av dette skal gi resultater 
i flere år fremover og bidra til at vi tar med 
oss deler av årets vekst også inn i 2021, 
forklarer Fidje.     

«Konsernets 
 detaljhandelsvirksomhet 
har opplevd stor vekst  
i 2020.»
Trond Fidje

Økt omsetning 
detaljhandel

733 
millioner 
kroner

Da verden ble snudd på hodet
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Nye handelsmønstre
Detaljhandelen har vært under stor 
 omstilling over flere år allerede. Fjoråret 
og koronaeffektene har gjort at disse 
 endringene har akselerert ytterligere.
– Felleskjøpet har doblet sin netthandel 
innen detaljhandel i 2020 både i Sverige 
og Norge. Dette setter nye krav til oss 
både når det gjelder kundenes kjøps
opplevelse og våre egne prosesser internt 
i konsernet. Vi har derfor lansert en ny 
ehandelsløsning for Granngården i 
Sverige i 2020 og samme løsning vil også 
lanseres i Norge på sikt. For bonden har vi 
utviklet ny bestillings og leveranse modell 
for kraftfôr, noe som skal gjøre kjøp og 
administrasjon av egen drift enklere, sier 
Fidje.

I tillegg til netthandel drives markedet 
innen detaljhandel også av nye tilleggs
tjenester som skaper ekstraverdi for 
kundene. Innen kjæledyrkategorien 
er abonnementer av  forskjellige slag, 
hjemlevering og pleie  eksempler på slike 
tjenester. 

– Markedet for kjæledyrprodukter er et 
godt eksempel på hvordan det  tenkes 
nytt rundt de tradisjonelle handels
mønstrene. I  Granngården har vi fått 
vår første  butikk som tilbyr dyrestell i 
tillegg til alle  produktene. Gjennom vårt 
oppkjøp av Dyrekassen får vi tilgang til 
nye  kanaler med både abonnementer 
og hjemlevering til kundene. Vi er godt 
rustet for fysisk handel gjennom alle 

våre  butikker, så gjelder det å utnytte 
mulighetene som ligger der for å tiltrekke 
oss kundene både digitalt, gjennom å 
være best i fysisk butikk og gjennom nye 
tjenester, sier Fidje.

«I  Granngården har vi 
fått vår første  butikk som 
tilbyr dyrestell i tillegg til 
alle  produktene.»
Trond Fidje

Da verden ble snudd på hodet
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Da medlems-
demokratiet ble 
digitalt
Selv om fysiske møter er blitt erstattet av digitale, 
har medlemmenes stemme blitt hørt også under 
koronapandemien. 

Da verden ble snudd på hodet
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At medlemmene skal høres og være med 
når viktige beslutninger tas, er et viktig 
prinsipp i Felleskjøpet Agri. Dette prin
sippet er blitt ivaretatt også i 2020, selv 
om nye plattformer og tekniske løsninger 
måtte tas i bruk da pandemien og sosial 
nedstenging var et faktum. Årsmøtet, som 
ble avholdt 16. april, var den første store 
testen. Dette året var bare en håndfull 
mennesker samlet i Felleskjøpets lokaler 
på Lillestrøm, mens alle årsmøtedele
gater fulgte møtet fra sin egen stue over 
internett. 

– Årets årsmøte oppfylte alle f  ormelle 
krav. Valg av nye styremedlemmer 
ble gjennomført ved hjelp av tekniske 
 løsninger laget for nettopp dette. Selv om 
vi gikk glipp av den sosiale  dimensjonen 
og møtet ble mer énveis enn det som 
er vanlig, synes jeg det gikk over all 
 forventning. Når et årsmøte som pleier å 
foregå over to dager skal kuttes ned til 
et tre timers arrangement, sier det seg 
selv at vi mister noe på veien, men jeg 
synes alt i alt vi fikk gjennomført på en 
god måte, sier medlemsdirektør Vegard 
Braate. Fordi han fikk innspill på at flere 
tillitsvalgte brant inne med spørsmål etter 

det forkortede årsmøtet, ble det  arrangert 
en digital oppfølgingsrunde noen 
uker  senere, hvor tillitsvalgte fikk stille 
spørsmål til styret og  administrasjonen. 

Sosiale aspektet forsvinner
Også kretsmøter, distriktsrådsleder
møter og diverse andre møter med 
tillitsvalgte har vært digitale i 2020. 
Braate trekker fram saken med fortsatt 
 kraftfôrproduksjon på Bergneset i Troms, 
som et eksempel på at de tillitsvalgtes 
meninger virkelig blir tatt hensyn til, når 
viktige beslutninger skal fattes.
– Ut fra rene økonomiske  hensyn, ville 
det gå greit å flytte kraftfôr produksjonen 
til Trøndelag. Da tillitsvalgtapparatet ga 
så tydelig inntrykk av at en slik endring 
ville sende uheldige signaler, og at det er 
politisk og strategisk viktig med fort
satt kraftfôrproduksjon i NordNorge, 
ble det arbeidet knallhardt for å få på 
plass en ny leieavtale. Jeg er veldig glad 
for at vi har klart å beholde et levende 
medlemsdemokrati gjennom det spesielle 
året 2020. Med lange reise avstander 
og tillitsvalgte spredt over hele landet, 
har erfaringen med digitale møter vært 
nyttig lærdom for oss. En del møter kan 

med fordel forbli digitale, mens andre 
møter mister en viktig dimensjon når 
det sosiale forsvinner. Jeg tror både 
 administrasjonen og de tillitsvalgte ser 
fram til å kunne møtes igjen på ordentlig 
etter pandemien. Den uformelle samtalen 
og det å knytte kontakter med folk fra 
andre deler av landet er lettere når man 
møtes ansikt til ansikt enn når man møtes 
på nettet, avslutter Braate.
 
Årets Unge Bonde
I tillegg til alle møtene med tillitsvalgte, 
ble også kåringen av Årets Unge Bonde 
2020, arrangert digitalt i år. Kårings
arrangementet ble direkteoverført til 
alle som ville se fra Felleskjøpets Face
bookprofil. 
– Vanligvis er over hundre unge bønder 
til stede på kåringsarrangementet. Denne 
gangen var det bare en håndfull til stede i 
salen, mens over 8 000 mennesker fulgte 
sendingen på nettet. Det sier mye om 
interessen og om at flere kan delta når 
de slipper å reise. Denne erfaringen vil vi 
selvsagt også ta med oss videre,  avslutter 
Braate.

«Årets årsmøte oppfylte 
alle f  ormelle krav.»

Vegard Braate

Da verden ble snudd på hodet
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Tittel

Tilbake til røttene
God drift og kostnadskontroll av kjernevirksomheten er selve motoren i 
 konsernet. Gjennom hele 2020 har Felleskjøpet jobbet med å bli bedre på 
det vi skal være gode på, nemlig effektiv kornhåndtering,  kraftfôrproduksjon 
og leveranser til bonden. Dette har gitt arbeidsro internt i selskapet og skapt 
 resultater for våre eiere.     
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Felleskjøpet er i dag et stort konsern som har utviklet sin virksomhet i 
mange markeder gjennom de siste 1520 årene. Korn, kraftfôr og leveranser 
av produkter og tjenester til bonden er selve motoren i konsernet.    

Motoren i konsernet
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Konkurransen om kundene er økende 
innen landbrukssektoren og  lojaliteten 
til samvirkene har vært under press 
de senere årene. Som bondens eget 
selskap, jobber Felleskjøpet alltid for at 
bonden skal ha de beste forutsetninger 
for sin drift og at norsk landbruk er så 
 konkurransedyktig som mulig. 
De foregående årene har veksten og 
lønnsomheten i konsernet stagnert noe. 
Gjennom 2020 har Felleskjøpet derfor 
jobbet målrettet med å bedre sin egen 
drift, nettopp for å bedre leveransene til 
eierne.  

– Etter flere år med sterk vekst var 2018 
og 2019 år med svakere resultater. Styret 
og konsernledelsen måtte derfor stille 
oss spørsmålet hvordan vi driver Felles
kjøpet best mulig for å skape bonde
nytte for eierne. Diagnosen ble at den 
 underliggende driften var for svak og at 
virksomheten var bredt ut i litt for stor 
grad uten at det ga nødvendig resultat
vekst, sier Anne Jødahl Skuterud som er 
styreleder i Felleskjøpet Agri. 

Resultatene av arbeidet har vist seg 
 tydelig gjennom 2020. Felleskjøpet 
har økt omsetningen med 1,1 milliarder 
kroner  sammenlignet med året før, og 
drifts resultatet har hatt en økning på 67 
prosent fra 2019 til 2020.

– Driften har bedret seg betydelig, 
noe som er et resultat av forbedrings
programmer vi har kjørt internt de siste 
årene. Resultatene i datterselskapene 
våre som Cernova, Granngården og 
Nelson Garden har også bidratt til solide 
resultater. I tillegg handler dette om at vi 
har konsentrert oss om  kjernevirksomheten 
vår. Vi har gjort litt færre ting, og blitt 
enda bedre på de tingene vi som samvirke 

og konsern skal være gode på. Dette har 
gitt ro i organisasjonen samtidig som vår 
viktigste kunde, nemlig bonden, har fått 
høyere prioritet, forteller Skuterud. 

Bondens partner i nye 125 år
Felleskjøpet kan se tilbake på 125 års 
sammenhengende virksomhet. Hele tiden 
med samme eiermodell og mål om å 
skape verdier for bonden på kort og lang 
sikt. 
– For å vite hvor du skal må du vite hvor 
du står, og da må du også vite hvor du 
kommer fra. Det er der vi har gjort en 
viktig jobb i 2020. Vi har blitt tydeligere 
på hvor vi kommer fra og konsentrert oss 
om selve motoren i konsernet, nemlig 
kjernevirksomheten som er så viktig for 
bonden, sier Skuterud. 

Samvirke bidrar til trygghet i  næringen, 
samtidig som utfordringene og 
forbedringsmulighetene er mange for et 
stort konsern som Felleskjøpet. 

– Felleskjøpet er underlagt nøyaktig de 
samme økonomiske lover som andre 
næringsaktører. Det betyr at vi må drive 
minst like smart og effektivt som våre 
konkurrenter for å skape resultater for 
eierne våre. Når den grunnmuren er på 
plass, må vi jobbe for å utnytte våre unike 
fortrinn. Det er slik vi har bygget oss opp 
med viktige eierskap i datterselskap som 
Cernova, Nelson Garden, Granngården og 
nå sist i Dyrekassen, sier Skuterud. 

– Kontakten med våre primærkunder er 
avgjørende for Felleskjøpet, enten det 
er ute hos den enkelte gårdbruker eller i 
butikkene våre. Kundene skal kjenne igjen 
Felleskjøpet som sin butikk. Da er kraften 
i samvirke størst slik at vi forblir bondens 
partner i nye 125 år, legger hun til.

«Driften har bedret seg 
betydelig, noe som er et 
resultat av forbedrings
programmer vi har kjørt 
internt de siste årene.»

Anne J. Skuterud
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Godt i gang med 
stort anleggsløft

Korn og kraftfôr er blodet som renner 
gjennom Felleskjøpets årer. I 2020 gikk 
startskuddet for en oppgradering og 
fornying av både kornanlegg og kraft
fôrfabrikker. 

Tilbake til røttene

Direktør for produksjon og vareforsyning Halfdan Blytt (til høyre) og 
siloleder ved Årnes, Bjørn Dahl. Årnes er et av anleggene som nå får 
større mottakskapasitet.
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For å bevare posisjonen som Norges 
største kornhandler og kraftfôrprodusent, 
er det en forutsetning at Felleskjøpet har 
lokal tilstedeværelse med stor kapasitet i 
skuronna, slik at bønder får levert kornet 
sitt og Felleskjøpet får viktige råvarer. To 
viktige prosjekter stod ferdig til  skuronna 
2020. Nye lagersiloer med plass til  
4 500 tonn ble tatt i bruk på Stange. Med 
 mottak, tørke og lagersiloer til 25 000 
tonn mathvete, førte nybygde Østfold 
 Kornmagasin til en betydelig bedring av 
leverings og lagringssituasjonen både på 
Kambo og på andre mottak på Østlandet. 

Kornet tilbake til Østlandet
I 2020 har styret vedtatt en langsiktig 
strategi som skal sikre at Felleskjøpet 
har Norges beste kornanleggsstruktur 
også i framtida. Målet er å bygge opp 
større kapasitet på Østlandet der kornet 
dyrkes, mens avhengigheten til korn
lagring på Stavanger Havnesilo reduseres 
slik at denne eventuelt kan bli  omregulert 
til annet formål. En viktig del av den 
vedtatte kornstrategien er å bygge et helt 
nytt Romeriksanlegg med kapasitet til å 
lagre 50 000 tonn. Flere tomter er under 

utredning og tillitsvalgte er koblet på, slik 
at den endelige beslutningen skal være 
godt forankret blant eierne. 
– Det tar tid å utvikle mulighetene for å 
eventuelt omdisponere Stavanger Havne
silo til annen bruk, og denne tiden vil vi nå 
utnytte til å bygge opp mer lagerkapasitet 
på Østlandet. Vi vil fortsette å investere i 
sentrale kyst og produksjonsanlegg som 
Kambo, Drammen og Lena. Vi vil også øke 
mottakskapasiteten der vi ser flaske
halser fordi mottakskapasiteten ikke er 
tilpasset høstekapasiteten i området, sier 
direktør for produksjon og vareforsyning, 
Halfdan Blytt. 

Investerer i Midt-Norge
Felleskjøpets kornsatsing innebærer 
også betydelige løft i MidtNorge. I løpet 
av en treårsperiode skal kapasitetene 
økes både på Skansen og på Steinkjer. 
Felleskjøpet har blant annet inngått en 
samarbeidsavtale med Steinkjer kornsilo, 
som også vil føre til økt lagringskapasitet 
på 9 000 tonn. 
– Bedre kapasitet på de store anleggene 
vil også ha ringvirkninger for mange av 
de mindre råkornmottakene i Trøndelag. 

Når de lettere får sendt kornet videre, får 
de større mottakskapasitet i den travleste 
tida, sier Blytt. 

Europas mest bærekraftige  
kraftfôrfabrikker
Mottak av korn og produksjon av 
kraftfôr henger tett sammen. Også 
på kraftfôr fabrikkene har det skjedd 
endringer i 2020. Kraftfôrproduksjonen 
i Florø er avviklet og flyttet til Vestnes 
og  Vaksdal. Kraftfôrproduksjonen på 
Bergneset i Troms hang i en tynn tråd 
fordi leieavtalen på råvaresiloene løp ut, 
men en ny avtale ble signert, og kraft
fôrproduksjonen i Troms ble sikret for 
flere år fremover. Store oppgraderinger 
står på trappene både på Skansen og på 
Steinkjer. Arbeidet ble startet opp i 2020. 
Når oppgraderingene er ferdige, vil disse 
kraftfôrfabrikkene, i likhet med kraftfôr
fabrikken på Kambo, være blant Europas 
aller mest moderne og bærekraftige 
kraftfôrfabrikker.

Tilbake til røttene

«Bedre kapasitet på de store anleggene vil også ha ringvirkninger for mange av de 
mindre råkornmottakene i Trøndelag.»

Halfdan Blytt
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Bondenytte – godt 
for kundene og 
Felleskjøpet
Landbruksdivisjonen har levert gode resultater i 2020. Maskindivisjonen 
leverer også overskudd til tross for et krevende traktormarked.

Tilbake til røttene
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– Felleskjøpet har sterkt fokus på kjerne
virksomheten med et overordnet mål 
om å levere bondenytte for våre eiere og 
kunder. Når vi lykkes med det, lykkes også 
Felleskjøpet, sier direktør for maskin
divisjonen, Frode Dahl.

Treskere for alle
På slutten av 2020 kom nyheten om at 
Felleskjøpet blir forhandler av Sampo 
treskere i Norge.

– Vi er ledende i øverste del av markedet 
med toppmodellene fra John Deere, men 
har savnet et tilbud for mindre bruk. Med 
Sampo har vi nå treskere for alle behov, 
der våre leverandører kompletterer hver
andre. Slik skaper vi bondenytte for alle, 
sier Dahl.

Felleskjøpet vil tilby alt av tjenester på 
ettermarked og leveranse av deler til 
Sampotreskere gjennom sine  verksteder. 
Avtalen med Sampo trådte i kraft fra 
desember 2020.

Vekst i ettermarked
Verkstedene, serviceapparatet og salget 
av reservedeler har vært et stort lyspunkt 
i maskinvirksomheten i 2020. Til tross 
for et krevende traktormarked med en 
nedgang på over 20 prosent, svekket 
markedsandel for John Deere og ut
fordringene med koronapandemien, har 
ettermarked økt omsetning.

– Vi takker våre kunder som velger 
Felleskjøpet for tilliten. Våre folk på 
ettermarked har gjort en stor jobb i 2020, 
taklet koronaen på en god måte, og ytet 
en service som har fått flere til å velge 
Felleskjøpets tjenester, sier Frode Dahl. 
Han forteller om verksteder, der 
 mekanikerne som jobber ute hos 
kundene, aldri har vært innomhus på 
egne avdelinger. I stedet har kollegene 
funnet alt de trenger og levert det utenfor 
verkstedet for å hindre smittespredning. 

Slik har ansatte og kunder kunnet føle 
seg mer trygge.

Dahl viser til at fjerndiagnostikk av 
 traktorer og treskere er kommet for fullt, 
blant annet via John Deeres JDLink.

– Når innstillinger, feilsøking og 
 reparasjoner kan foretas trådløst mellom 
mekaniker og kunde, sparer vi mye tid. Og 
når vi reiser ut, vet vi akkurat hvilke deler og 
utstyr vi må ha med. Vi er ennå i  oppstarten, 
men dette forsterkes i 2021, og er noe 
kundene sparer penger på, sier Dahl.

Salg av presisjonsverktøy til traktorer, 
treskere og maskiner øker også sterkt, 
og Dahl forteller at Felleskjøpets klare 
 ambisjon er å være ledende i Norge på 
gode løsninger som er tilpasset norske 
forhold.

Bonde i butikk
Salg til forbrukere bidrar sterkt til 
 omsetning og resultat i Felleskjøpet. 
Likevel er det ingen tvil om at bøndene, 
som står for 70 prosent av omsetningen, 
er Felleskjøpets viktigste butikkunder. 
For et par år siden lanserte Felleskjøpet 
konseptet «Bonde i butikk». Dette er 
 videreutviklet i 2020. Det er arbeidet med 
å styrke de ansattes fagkompetanse, 
kombinere fysisk og digital handel, og 
det er lansert storkjøp med rabatter og 
konkurransedyktige priser på kvalitets
varer bonden bruker mye av. Gjerde
stolper og fettpatroner er slike  eksempler. 
Salget av disse produktene har økt 
med godt over 30 prosent i 2020, og 
det til tross for at tilbudet ikke har vært 
tilgjengelig hele året. Nye storkjøpvarer 
lanseres hvert kvartal.  Referansegruppen 
av bønder, som gir løpende innspill til 
handelsvirksomheten, har vært nyttig i 
dette arbeidet.

Fra holdkamera til satellittgjødsling
I løpet av 2020 har det vært mange 

god eksempler på nytteverdien av ny 
 teknologi. Her er noen:

Aktiv bruk av DeLaval holdvurderings
kamera i fjøset er et lønnsomt hjelpe
middel. En melkeprodusent på Ørlandet 
utnyttet kameraet til å legge om fôringen 
og fikk kuene til å yte 1000 kilo mer melk 
i løpet av et år. Det bedret bunnlinjen 
med over 120 000 kroner i besetningen. 
Bedring i lønnsomheten kom først og 
fremst gjennom økt fôreffektivitet og 
bedre dyrevelferd.

Selvgående snittere og plansilo blir stadig 
mer utbredt der det ligger til rette for at 
graset kan høstes på denne måten. En 
stor samdrift i Levanger tok i bruk ny 
John Deere snitter i 2020. Siloslåtten går 
nå unna på 23 dager i stedet for 23 uker 
da de brukte rundballer. Resultatet er 
både bedre grovfôr og bedre livskvalitet.

I 2019 og 2020 har Felleskjøpet, sammen 
med Kverneland og Yara, tilbudt pant 
på gamle sentrifugalspredere til alle 
som bytter til mer avanserte spredere 
med mulighet for seksjonsstengning 
og variert gjødsling med tildelingsfiler. 
Mange bedrer lønnsomheten også med 
enklere spredere. To bønder i Fredrikstad 
sparer rundt 20 kroner pr. dekar, eller 
15 00016 000 kroner i året, på å sam
arbeide om en spreder med veieceller og 
 kantspredeutstyr.

Stadig flere er i gang med  dokumentasjon 
av drifta. Her tilbyr Felleskjøpet både 
John Deeres Operations Center og 
 styringssystemet CropPLAN fra Dataväxt. 
Med teknologien kan man  registrere 
blant annet arbeidstid, kjøring og 
 drivstofforbruk. En bonde i Stange valgte 
CropPLAN og LogMASTER fordi det er 
fleksibelt i forhold til traktor og utstyr, og 
han beregner dekningsbidrag helt ned på 
hvert enkelt skifte.

Tilbake til røttene

«Vi er ikke fornøyde med markedsandelen 
vår på traktor og har iverksatt tiltak for at 

John Deere skal ta tilbake tronen.»
Frode Dahl
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Solid drift og gode 
 resultater i Cernova  
og Nelson Garden
Konsernet Felleskjøpet Agri har en rekke datterselskaper i tilstøtende 
markeder. Cernova og Nelson Garden, som er to av de største selskapene, 
leverte begge gode resultatbidrag i 2020.

Felleskjøpet har sin kjernevirksomhet 
knyttet til bondens produksjon og  behov. 
Dette er selve bærebjelken i samvirke
modellen, og det som skal danne 
grunnlaget for vår formålsparagraf om å 
skape lønnsomhet for bonden på kort og 
lang sikt. Korn, kraftfôr, gjødsel, maskiner 
og andre innsatsmidler til et bærekraftig 
landbruk i Norge er våre primæroppgaver. 
God drift og innkjøp som gagner eierne 
har vært strategien i Felleskjøpets 125 år 
lange historie. 

For å skape ytterligere lønnsomhet, er 
Felleskjøpet til stede i en rekke markeder, 
som enten er direkte koblet til landbruket 
eller gir naturlige synergier til kjerne
virksomheten vår. Gjennom 2020 har 
våre datterselskaper bidratt positivt til 
 konsernet, og spesielt våre to største 
 døtre, Cernova og Nelson Garden, har 
levert gode resultater.

Bondens kunnskap i nye markeder
Nelson Garden, som Felleskjøpet kjøpte 
i sin helhet i 2019 og nå er slått sammen 
med Nordic Garden, er  ledende aktør 
på frø, jord og hobbydyrking. Selskapet 
hadde sterk vekst i 2020. I tillegg til en 
etablert posisjon i sitt  hjemmemarked i 
Norden, har Nelson  Garden etablert seg 
internasjonalt  gjennom året. 

– Etter sammenslåingen med Nordic 
 Garden har vi hatt en positiv  utvikling 
både innad i selskapet og i markedet. Vår 
fagkompetanse blant de ansatte danner 

grunn laget for det vi får til i markedet, og 
med Felleskjøpet og bonden som eier er 
vi der vi hører hjemme. Alle kan dyrke sier 
vi, og da er nærheten til bonden veldig 
sterk, også i hage og  hobbymarkedet 
for  dyrking, sier Martin Borgstrøm, 
 administrerende direktør i Nelson Garden.

Nelson Garden økte sin omsetning fra 
430  millioner kroner i 2019 til 570 millioner 
kroner i 2020. Resultat før skatt endte 
på 21 millioner i 2020.  Veksten har vært 
størst i hoved katego riene jord og frø og 

utstyr til dyrking. Hydroponisk  dyrking 
og krukkejord laget med biokull er 
 nyvinninger som får stor oppmerksomhet 
i markedet.

«Global garden»
Nelson Garden har etter  sammenslåingen 
med Nordic Garden jobbet med en ny 
strategi som har sterke ambisjoner om 
 internasjonal vekst. I dette arbeidet står 
en ny merkevareplattform og bære
kraftige løsninger sentralt. 

– Utviklingen av Nelson Garden og våre 
strategiske mål er et langsiktig arbeid. 
Med pandemien har vi opplevd en 
respons i markeder mye tidligere enn 
opprinnelig planlagt. Interessen for å 
dyrke selv har eksplodert det siste året og 
åpnet muligheter i nye markeder for oss, 
sier Borgstrøm. 

Norden utgjør i dag de største  markedene 
til Nelson Garden med hoveddelen av 
aktiviteten i Norge og Sverige. Den 
 langsiktige planen er å etablere seg med 
egne merkevarer i flere europeiske land 
og i det asiatiske markedet.

– I løpet av 2020 har vi etablert oss i 
Tyskland og Polen gjennom netthandel, og 
ser at våre produkter er etterspurt på bak
grunn av kvalitet og opprinnelse. Vi har 

Kompostert hagejord er en av mange egne 
merkevarer i Nelson Gardens  produktportefølje.
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også etablert leveranser til det kinesiske 
markedet for jordprodukter. Vi ønsker å 
utvikle vår tilstedeværelse i flere euro
peiske markeder og ser nå mot Nederland, 
England og Baltikum, sier Borgstrøm.

Hele Norge baker
Felleskjøpet Agri eier 66 prosent av 
Cernova AS som utgjør mølle og bakeri
virksomheten av konsernet. Selskapet 
står bak Møllerens, Mesterbakeren 
og Norgesbakeriene og opplevde at 
 pandemien påvirket deres drift både 
 positivt og negativt gjennom 2020.

– Da samfunnet stengte ned i mars 
2020, opplevde vi det som kan beskrives 
som en hamstring av mel og bakevarer 
i dagligvarehandelen de første ukene. 
Hele Norge skulle bake og det ga en 
volumvekst på opp mot 20 prosent for 
 Møllerens denne perioden. Veksten 
avtok noe, men holdt seg på om lag 10 
prosent også utover høsten. Samtidig 
gikk  leveranser til hotell og restauranter 
betydelig ned som følge av nedstenging, 
men i sum har det vært volumvekst på 
møllesiden, forteller Bjørn Gjethammer, 
administrerende direktør i Cernova AS.

Bakeridelen av Cernova ble også påvirket 
av pandemien og har hatt permitteringer 
blant de ansatte gjennom store deler av 
året. Kostnadstilpasninger har vært nød
vendig og har gitt gode resultater totalt 
sett både for Mesterbakeren og Norges
bakeriene.  

Den lange verdikjeden
Det er investert betydelig for produksjon 
av havreprodukter på Cernovas møller 
de senere årene. I Norge har dette ført til 
at volumene er femdoblet og andelen i 
dagligvarehandelen har økt fra 2 prosent 
til en andel på 20 prosent av markedet 
de siste fem årene. Også Mesterbakeren 
har investert i nye anlegg de siste årene 
og ser nå tydelige resultater på driften. 
På bakerisiden har stadig flere utsalg i 
form av lokale bakere gitt økt omsetning 
i Cernova. 

– Når den norske bonden dyrker kvalitets
produkter som havre, og vi kan foredle 
råvarene til gode produkter som selges 
i landets dagligvarebutikker, skaper vi 
verdier i mange ledd for Felleskjøpets 
eiere. Det samme gjelder for lokale bakere 
som selger brød og annet lokalt basert på 
korn bonden har høstet, Felleskjøpet har 
tatt imot og som Møllerens har foredlet. Vi 
får lange verdikjeder som skaper lønn
somhet for bonden fra gården og helt til 
maten spises, i ett og samme konsern, 
sier Gjethammer.

Cernova hadde en omsetning på 2,1
milliarder kroner i 2020, en økning fra 1,9 
milliarder kroner i 2019. Resultat før skatt 
endte på 92 millioner kroner i 2020. 

Felleskjøpet Vekst

Konsernet Felleskjøpet Agri 
har en rekke datterselskaper 
som alle er knyttet til vår egen 
 kjernevirksomhet innen landbruk, 
maskin, hage og kjæledyr. Datter
selskapene er viktige for videre 
vekst og realisering av konsernets 
definerte mål. For å styrke dette 
arbeidet er den interne enheten 
Felleskjøpet Vekst etablert fra 
januar 2021. 

Felleskjøpet Vekst skal jobbe tettere 
sammen med  flere  eksisterende 
datter  selskaper for å styrke våre 
 posisjoner i markedet. Det skal 
 etableres tydeligere styrings
modeller for datter selskapene og 
slik skape større synergier mellom 
selskapene. Felles kjøpet Vekst skal 
også bistå konsernledelsen med 
forretningsutvikling og systematisk 
jobbe med eventuelle nye oppkjøp. 

Selskapene som vil inngå i ansvars
området til Felleskjøpet Vekst 
er Nelson Garden konsern, SW 
Horto konsern, Norgro AS, Grønt 
Maskin AS, RJ Maskiner AB, Asfalt 
og  Betong Maskiner AS og det 
 tilknyttede selskapet Bioco AS.

Cernovas investeringer i norsk havreproduksjon har gitt resultater.  
Andelen norske havreprodukter fra Møllerens i dagligvaren har økt fra 2 til 20 prosent de siste årene.   
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Dyrk mulighetene
Forutsetningene og forventningene i markedene våre er i kontinuerlig 
 endring. Det betyr at vi må tiltrekke oss ny kompetanse i konsernet,  
men det betyr også nye forretningsmuligheter. Felleskjøpet har  utviklet 
ny virksomhet innen flere forretningsområder og definert flere nye 
 vekstmuligheter i 2020.     
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Politikere, entreprenører og forbrukere 
vil ha grønne, spiselige tak i byen, men 
mangler agronomisk kompetanse. 
– Den sterke interessen for urbant 
land bruk er en kjempemulighet for 
 Felleskjøpet. Nå har vi virkelig sjansen til å 
bringe bondens kunnskap inn i byen, sier 
Trond Fidje, direktør for detaljhandel.  

Urbant landbruk
I 2020 kjøpte Felleskjøpet 51 prosent av 
aksjene i selskapet  U.Reist for å spisse sin 
satsing mot urbant landbruk  ytterligere. 
Felleskjøpet har allerede  samarbeidet 
med U.Reist om andels landbruk på 
 Fornebu. I løpet av 2020 etablerte 
Felleskjøpet og U.Reist  andelslandbruk 
også på Lillestrøm, i tillegg til at  partene 
spilte en viktig rolle i utviklingen av 
NordEuropas største spiselige tak på 
5000 kvadratmeter på Økern Portal i Oslo. 

Felleskjøpet og datterselskaper bidro 
med spesialutviklet jord, frø og løsning 
for å ta vare på regnvannet, samt plan
legging av de agronomiske løsningene. 
U.Reist skal også drifte matproduksjonen 
sammen med frivillige som kjøper seg inn 
i andelslandbruket. Kompostløsninger, 
bikuber og insekthotell står også på 

leveranselista. 
– Bare i Oslo er det 14 millioner kvadrat
meter med tak. Ikke alle eksisterende tak 
kan gjøres om til grønne oaser, slik vi har 
gjort på Økern Portal, men i nye bygge
prosjekter må disse ressursene utnyttes 
på en helt annen måte. Taket på Økern 
Portal innebar mye nybrottsarbeid for 
våre fagfolk, men erfaringene vi har gjort 
oss, gjør oss godt forberedt til å utvikle 
mange flere grønne tak i årene som 
 kommer, sier Fidje. 

Nordens ledende på kjæledyr
I 2020 lanserte Felleskjøpet en ambisiøs 
strategi for sin  kjæledyrsatsing.  Sammen 
med det svenske datter selskapet 
 Granngården er målet å bli  Nordens 
ledende aktør på fôr til hund og katt. 
Markedet for kjæledyrfôr og utstyr vokser 
årlig med fem prosent og  kategorien 
står allerede for rundt 20 prosent av 
 inntjeningen i Felles kjøpets detaljhandel. 
Felleskjøpets egne merkevarer Labb og 
Appetitt selges nå i alle Granngårdens 
butikker i Sverige og det planlegges et 
felles sentrallager i Sverige. 

– Ingen er bedre skodd enn  Felleskjøpet 
til å ta posisjonen som Nordens ledende 

aktør på kjæledyr. Vår kunnskap om 
 fôrutvikling er helt i  verdenstoppen, 
i tillegg til at vi eier hele verdikjeden 
fra råvarene, via produksjon på kraft
fôrfabrikken i Vaksdal, til salg av egne 
merkevarer i våre butikker i Norge 
og Sverige og på nett. Dette skal vi 
 utnytte til det fulle, sier Fidje. For å gjøre 
 Felleskjøpet og Granngårdens butikker 
enda mer attraktive for kjæledyreiere skal 
produktsortimentet utvides, samtidig som 
det skal satses på tilleggstjenester som 
dyrepleie.

Utvikling av gode netthandelsløsninger er 
en viktig del av satsingen mot kjæledyr
markedet. I 2020 inngikk Felleskjøpet 
avtale om kjøp av Dyrekassen AS, 
som er Norges største nettbutikk for 
kjæledyreiere. Dyrekassen blir en viktig 
brikke i den videre satsingen og oppkjøp 
av flere  relevante aktører er også under 
vurdering.

Dyrk mulighetene

Urbane muligheter for 
bondens kunnskap
Felleskjøpets kunnskap er ikke bare nyttig for bønder og bygda. I 2020 har 
Felleskjøpet styrket satsingen både på urbant landbruk og i kjæledyrmarkedet. 

«Ingen er bedre skodd enn Felleskjøpet til å ta 
 posisjonen som Nordens ledende aktør på kjæledyr.»
Trond Fidje
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Den norske bondekulturen har  historisk 
vært formet av hvordan landbruket må 
drives i et langstrakt land som Norge. 
Langt mot nord og med  forskjellig 
 forutsetninger for å drive jordbruk 
 mellom landsdelene gir dette bonden 
ulike utgangspunkt. Samtidig har alle 
det til felles at man utnytter ressursene 
som er tilgjengelig best mulig. Handle
kraft og ståpåvilje er derfor to viktige 
verdier i landbruket. Avstanden mellom 
livet på gården og ansatte i Felleskjøpet 
har alltid vært kort. Det er grunnen til at 
Felles kjøpets verdier handler om kvalitet, 
 kompetanse, engasjement og handlekraft.
– Handlekraft og viljen til å gå de ekstra 
meterne for bonden har alltid kjenne
tegnet de ansatte i Felleskjøpet. Dette er 
et resultat av tette bånd mellom eierne og 
de som jobber i samvirket vårt, og det har 
utviklet seg gjennom 125 år. Kombinerer 
vi dette med næringens betydning for 

landet totalt sett, og nærheten nordmenn 
historisk har til livet på gården, er det mye 
av forklaringen på vårt gode omdømme, 
sier HRdirektør i Felleskjøpet, Kari Wang 
Olsen.     

Ny kompetanse til bondens beste
Felleskjøpets store virksomhet både 
 innen industri, detaljhandel og maskin 
gjør at spennet på oppgaver og 
 kompetanse hos de ansatte er stort. Slik 
påvirkes også kulturen i selskapet som 
hver dag formes av ulike mennesker med 
ulike behov. Felleskjøpet har i dag behov 
for mange typer spesialkompetanse og 
tiltrekker seg helt annerledes arbeids
kraft enn bare for noen år siden. Olsen 
påpeker at ny kompetanse er avgjørende 
for å  lykkes i dagens marked og skape de 
beste resultatene for bonden.    
– Skal vi lykkes med å skape verdier for 
bonden i fremtiden må vi også lykkes i 

kampen om kompetente ansatte. Digital 
utvikling og fremtidens handel er et godt 
eksempel på nettopp dette. Vi har ansatt 
flere spesialister på dette området i 
jobber som ikke eksisterte for bare noen 
år siden, sier hun, og følger opp med at 
det er hvordan vi får alle de forskjellige 
ansatte til å utgjøre ett lag som avgjør om 
vi lykkes.

– Vi må ha utvalgte spesialister og vi må 
samtidig ta vare på de mer  tradisjonelle 
fagfeltene vi trenger, for eksempel i 
 produksjonen og på verkstedene. Her må 
vi bli enda bedre til å bringe lærlinger inn 
i konsernet. Det vi gjør med landbruks
mekanikerlærlinger må vi få til på flere 
fagfelt. Da får unge arbeidstakere 
muligheten til å tilegne seg kunnskapen 
vi trenger for å lykkes som faghandel og 
bondens beste partner, sier hun.
   

Ansatte med   
engasjement og drivkraft
Felleskjøpet har et godt omdømme hos  landets befolkning og har de siste 
årene ligget helt i toppen av flere omdømmekåringer. Nøkkelen ligger i 
 engasjerte ansatte som brenner for norsk landbruk. 

Dyrk mulighetene
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Landbruksmekaniker
Navn: Herman Bøhmer
Alder: 21
Slik skaper jeg verdi for bonden:
Når bonden har kortest mulig driftsstans, har vi levert en god jobb. 
Vi må jobbe raskt og riktig, og med kvaliteten kunden forventer. 
Deling av kunnskap mellom erfarne mekanikere og de yngre er 
også viktig for at kundene får best mulig resultat.    

Salgskonsulent, Formel og plantekultur
Navn: Frida Finsås Wika
Alder: 29
Slik skaper jeg verdi for bonden:
Behovene på den enkelte gård er veldig ulike, og bøndene har alle 
forskjellige mål for sin produksjon. Utfordringer som brunst, dyre
helse og tilvekst er også faktorer vi må ta i betraktning når bonden 
bruker våre produkter. Min jobb er å sørge for optimal bruk av 
 produktene vi tilbyr slik at resultatene til bonden blir best mulig.

Butikksjef
Navn: AnneKarin Brekke Sneis
Alder: 54
Slik skaper jeg verdi for bonden:
De gode kundemøtene i butikken er avgjørende. Det er da vi blir 
kjent med kundene våre og forstår deres behov best. Den gode 
gamle kaffekroken i butikken er fortsatt viktig for våre stamkunder, 
og det gir oss en god arena for nettopp interessante kundemøter. 

Digital rådgiver, UX
Navn: Susanne Stenshagen
Alder: 24
Slik skaper jeg verdi for bonden:
Det handler om å gjøre hverdagen enklere for kundene, og det 
betyr at må vi forstå bondens digitale adferd. Da kan vi forenkle og 
automatisere deres bestillinger av kraftfôr og andre viktige varer 
gjennom gode brukeropplevelser i våre nettløsninger.

«Handlekraft og viljen til 
å gå de ekstra meterne 

for bonden har alltid 
 kjennetegnet de ansatte  

i Felleskjøpet.»
Kari Wang Olsen

Fra generasjon til generasjon
Akkurat som bonden jobber for å gi 
gården videre i bedre stand til neste 
generasjon, må Felleskjøpet legge samme 
tanke til grunn når vi utvikler  samvirket 
vårt. Måten vi jobber med ansatte og 
investerer i virksomheten skal sikre 
 fremtidens eiere, ansatte og kunder i 
Felleskjøpet.
– Nesten alle som søker jobb hos Felles
kjøpet sier de vil jobbe for noe de tror på, 
og som har en betydning utover å være 
en arbeidsplass. Det samme gjelder de 
fleste som allerede jobber i  konsernet 
også. Dette er en del av den arven vi 
må legge til rette for at videreføres til 
 kommende generasjoner Felleskjøpet 
ansatte. Vi har mange ansatte med lang 
ansiennitet i selskapet og derfor må vi bli 
bedre på kompetanseoverføring  mellom 
ansatte slik at de yngre kan ta over, 
avslutter Olsen.

På jobb for bonden
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Målet om økt bruk av norske råvarer i 
dyreholdet er viktig for hele næringen. 
Det handler om hvordan det norske 
jordbruket best kan bidra til bærekraft 
globalt ved å produsere mest mulig mat 
på  norske ressurser, på den beste mulige 
måten. Problemstillingen er sammensatt 
og handler både om best mulig bruk 
av arealene, tilgangen på proteiner og 
nødvendige investeringer for å sikre god 
håndtering av råvarene som produseres 
i Norge. På toppen av dette kommer 
 endringer i klima som kan påvirke forut
setningene både for avlinger og dyrehold.

– Alle i landbruket er enige om det samme 
målet, nemlig at vi skal være mest mulig 
selvforsynte med mat og at norske 
husdyr skal spise så mye norske  råvarer 
som mulig. For å lykkes må vi legge en 
felles langsiktig plan for hvordan vi skal 
oppnå dette, og hele verdikjeden må 
jobbe sammen. Da kan vi både bidra 
til mer bærekraft, øke norskandelen 
og styrke konkurransekraften til norsk 
jordbruk og matproduksjon. Alt starter 

med gården. Felleskjøpets viktigste jobb 
som totalleverandør, er å hjelpe bonden 
å få det beste ut av gården, gjennom god 
agronomi og godt dyrehold, samtidig 
som dyra spiser så mye norsk som mulig, 
sier Andre Monsrud, leder for bærekraft i 
Felleskjøpet.

I Felleskjøpets bærekraftstrategi for
plikter selskapet seg til å bidra til å øke 
produksjonen og andelen av norske fôr
råvarer. Det er også et mål å bidra til økt 
produksjon av norske grønnsaker, frukt 
og bær gjennom gode innsatsmidler og 
tjenester til bonden.

Ambisiøse mål
Norske husdyr har allerede i dag en høy 
norskandel i sin fôrrasjon. I snitt er 82 
prosent av menyen til husdyra råvarer 
fra Norge. Hovedsakelig er dette gras, 
korn og proteinvekster som raps og 
åker bønner. I årene som kommer er vår 
ambisjon å øke denne, og for melkeku har 
vi satt et mål at innen 2030 har andelen 
økt til 95 prosent. 

– Vår ambisjon om å nå 95 prosent 
norskandel i fôr til norske melkekyr er 
 ambisiøs, men vi har tro på at dette er 
mulig. Bedre grovfôr og kornavlinger 
med høy andel proteiner er nøkkelen for 
å  lykkes med dette. Spesielt på grovfôr 
har vi mye å gå på i enkelte områder av 
landet. Dette vil redusere behovet for 
 importerte proteiner i kraftfôrblandingene. 

I tillegg kan vi øke produksjonen av 
protein og karbohydrat fra nye og andre 
råvarer, som for eksempel biomasse fra 
hav og skog. På dette området blir sam
arbeid med andre aktører i verdikjeden, 
forskningsmiljøer og myndigheter særlig 
viktig. Det kan også dyrkes mer protein
vekster i Norge, men her har vi klimatiske 
utfordringer vi ikke kan definere oss ut av, 
sier Monsrud og påpeker at det også går 
en grense for andelen norske råvarer.
– Enkelte ingredienser som husdyra 
trenger har vi overhodet ikke forutset
ninger for å produsere selv. Vitaminer og 
mineraler, som utgjør omtrent 5 prosent 
av kraftfôret, er eksempler på ingredienser 
vi må importere.

Mer norske råvarer
Ønsket om økt bruk av norske råvarer i landbruket og matproduksjonen står 
sterkt både hos bonden og forbrukeren. Felleskjøpet jobber for å øke norsk
andelen i fôrrasjonen til landets husdyr.

Dyrk mulighetene
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«Vår ambisjon om å produsere melk 
med 95 prosent norskandel i fôret er 

ambisiøs, men vi har tro på at dette 
er mulig.»

Andre Monsrud

40 681 tonn

Klimaregnskap tonn 
CO2-ekvivalenter

fra  industriell produksjon av kraftfôr og 
 korntørking

12 438 tonn

Den viktigste årsaken til reduserte utslipp av klimagasser 
fra 2019 til 2020, er overgang fra fossil energi til fornybar 
energi i vår industrielle virksomhet.

fra transport virksomheten
27 626 tonn

energi i bygninger, butikker 
og verksteder

616 tonn

CO2 totalt

2019: 2018:
28 366 27 392

2019: 2018:
706 774

2019: 2018:
43 031 40 497

2019: 2018:
13 959 12 331

Investeringer som sikrer bondens råvarer   
God håndtering og foredling av alt som dyrkes 
i Norge er en forutsetning for å nå målene om 
mer norske råvarer i matproduksjonen. Felles
kjøpet, som har virksomhet på 140 lokasjoner 
rundt omkring i landet, har en avgjørende rolle i 
dette arbeidet. I løpet av 2020 ble det vedtatt en 
storstilt investering i våre fabrikker og mottaks
apparat for norsk korn. De neste fem årene skal 
det investeres nærmere 1 milliard i våre anlegg 
for å sikre bonden best mulig avsetning på 
råvarene som produseres.

– Effektiv innhøsting, nye krav til råvarer, 
 sporbarhet og markedstrender er alle aspekter 
som påvirker verdikjeden for matproduksjon. For 
å møte disse kravene, og sørge for at bonden 
best mulig lykkes med sin produksjon, vil det de 
neste årene bli investert i å modernisere våre 
fabrikker og kornmottak. Dette gir isolert sett 
en mer bærekraftig produksjon i form av mindre 
energiforbruk, lavere utslipp og mer effektiv 
transport, men er også et avgjørende bidrag 
for at næringen totalt sett skal lykkes med å 
 produsere mat basert på mer norske råvarer i 
årene som kommer, sier Monsrud.
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Høsten 2020 ble Felleskjøpets kjæledyrfôr Labb lansert i 
 Granngårdens 110 butikker. Lanseringen var vellykket og fôret 
ble tatt godt imot, spesielt blant katteeiere. 

Felleskjøpets svenske datterselskap Granngården leverte gode 
økonomiske resultater i 2020 og er på konstant jakt etter varer og 
tjenester som skal gjøre butikkene enda mer  attraktive for kunder 
med sansen for det jordnære livet. 
Derfor ble Felleskjøpets kjæledyrfôr Labb lansert i Granngårdens 
110 butikker, samt i nettbutikken, høsten 2020. Kjæledyrfôret 
 Appetitt hadde da allerede vært på plass i hyllene siden høsten 
2017.  

– Vi er kjempestolte over at Felleskjøpets Labbfôr nå er 
 tilgjengelig for nye kjæledyreiere i Sverige. Vi har kapasitet til å 
produsere enda mer bærekraftig, høykvalitetskraftfôr på kraft
fôrfabrikken vår i Vaksdal, og nå har vi doblet utsalgsstedene for 
både Appetitt og Labb. Lanseringskampanjen fikk god  mottakelse, 
der Granngården med marked, kategori og butikk gjorde en stor 
innsats, sier Trond Fidje, direktør for  Detaljhandel Norden.

Gode salgstall
Både Appetitt og Labb har blitt tatt godt imot av svenske 
kjæledyreiere. Appetitt har tatt en posisjon blant premiumfôr hos 
hundeeiere, mens Labb har slått godt an blant katteeiere. 
– Det er interessant å se at Labb Katt har omtrent tilsvarende 
salgstall som Labb Hund. Vi tror at de gode salgstallene på Labb 
Katt skyldes at i Granngården har vi ikke like mange alternativer 

med god kvalitet til bra priser, forteller Endre Guriby, kommersiell 
leder Kjæledyr.

Salget av Labb stabiliserte seg utover høsten, og 2021 blir et 
 spennende år hvor Felleskjøpet og Granngården skal jobbe 
 ytterligere for å styrke salget på egenprodusert fôr til hund og 
katt.

Milepæler

SÅ FIKK SVENSKENE KJØPE LABB

To innovative potetprodusenter fra Steigen i Nordland vant den 
gjeve tittelen «Årets Unge Bonde 2020», da prisen for første gang 
ble delt ut digitalt. Prisen, som vanligvis deles ut på gallamiddag 
med flere hundre unge bønder på Bedre Landbruk, ble i år delt 
ut på koronavennlig vis med et direkteoverført arrangement fra 
Bogstad gård i Oslo. 

Etter at nærmere 800 unge bønder ble nominert og både det 
 norske folk og juryen hadde sagt sitt, var det Henning Andreas 
Holand (35) og Dina Fonn Sætre (29) som dro i land den høyt
hengende tittelen «Årets Unge Bonde 2020». De imponerte 
juryen med sin satsing på bærekraftig landbruk og ble tidenes 
første felles  vinnere av tittelen «Årets Unge Bonde».
Henning Andreas ble i utgangspunktet nominert alene, men da 
det ble klart at han var en av de tre delfinalistene som hadde gått 
videre til finalen, ba han om å få stå nominert sammen med kona, 
siden de deler arbeidet likt mellom seg. 

Juryen trakk i sin begrunnelse frem at Henning Andreas og 
Dina har gjort mange tiltak for å kutte matsvinnet og å utvikle 
 landbruket på gården sin i mer bærekraftig retning, etter at de tok 
over driften i 2018.

I tillegg engasjerer både Henning Andreas og Dina seg i 
 organisasjonslivet og lokalsamfunnet, og deler ivrig sine 
 prosjekter på Instagramkontoen @aapentlandskap.

ÅRETS UNGE BØNDER
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Over hundre interesserte møtte opp da Felleskjøpet dro i gang 
vårens Heia Grovfôr-kampanje på Biri. – Vi var kjempefornøyde, 
sier regionsjef Geir Langseth. 

Fra starten på Biri 11. februar til avslutningen i Mosjøen 16. april 
hadde Felleskjøpet lagt opp til i alt 13 fagsamlinger om grovfôr. 
Otta, Tynset og Åmot hadde sine samlinger og 10. mars ble den  
5. og siste samlingen arrangert på Tomb. Resten er utsatt til vi kan 
arrangere fysiske fagmøter igjen.

– Vi hadde satt oss et hårete mål om hundre deltakere på hvert 
møte. Da vi fikk slik oppslutning allerede på første møte, var det 
helt utrolig. Det viser at det er stor interesse rundt grovfôret, som 
er bondens gull, sier Langseth. Han viser til at mange hadde reist 
langt og at bønder fra hele nye Innlandet fylke deltok på Biri.
Programmet på samlingene er konsentrert om konkrete råd, tips 
og eksempler rundt dyrking, høsting, maskinlinjer og fôringsløs
ninger. Felleskjøpet stilte med eksperter på både plantekultur, 
maskiner og fôring i Heia Grovfôrkampanjen.

Mye av informasjonen om dyrking og høsting bygger på resultater 
og dokumentasjon fra Grovfôr 2020prosjektet. I tillegg legger 
Felleskjøpets eksperter på dyrkingsteknikk, maskiner og fôring 
fram alternative løsninger som kan være med på å forbedre drifta.

HEIA GROVFÔR FIKK EN GOD START

Etter over 40 år med samme visuelle uttrykk, justerte og 
 moderniserte Felleskjøpet logoen og profilen sin sommeren 2020. 
Alle merkevarer må utvikle seg, samtidig som de bevarer sin 
merkestyrke. Det er sjelden en logo og en merkevare går så 
mange år uten å gjøre justeringer. Felleskjøpet var bevisste på 
å beholde logoens særpreg, samtidig som den fikk en større og 
etterlengtet fleksibilitet og er bedre tilpasset digitale flater med 
den nye profilen. 

Felleskjøpet satte derimot ikke i gang et stort prosjekt med å 
skilte om alle sine lokasjoner i forbindelse med lanseringen. I 
stedet blir det en gradvis innføring ved at hver gang noe nytt skal 
produseres, vil det bli gjort i ny drakt. Men gjennom resten av året 
var det flere avdelinger og profiltøy som fikk ny logo, i tillegg til 
Felleskjøpets digitale flater. 

FELLESKJØPET HAR FÅTT NY LOGO

FAGPRAT: Grovfôrpraten gikk livlig i pausene på Biri med Pål  Odnæs fra 
Søndre Land, Sondre Stubrud fra Øyer og Ole Erik Aulstad fra Gausdal og 
Felleskjøpets Rune Lostuen.
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Landbruksplast på avveie er verken bra for miljøet eller for 
 land brukets omdømme. Felleskjøpet vil ta samfunnsansvar ved 
å  samle inn plasten når våre sjåfører likevel er på gårdene for å 
 levere eksempelvis gjødsel. Målet er enklere plasthåndtering, 
bedre plastkvalitet og høyere gjenvinningsgrad av landbruksplast. 

I januar begynte Felleskjøpet å informere om planene og i august 
startet pilotprosjektet, som omfattet fem kommuner i Nord 
Østerdalen; Folldal, Rendalen, Alvdal, Tynset og StorElvdal, samt 
etter hvert et utvalg gårder i Namdalen og på Helgeland.
Etter en evaluering av pilotprosjektet ble det bestemt å utvide 
piloten til å gjelde flere områder på Østlandet og MidtNorge. 
Målet er at innsamling av landbruksplast i regi av Felleskjøpet 
på sikt skal bli en landsdekkende ordning, og spesielt i  distrikter 
der det er store avstander og langt mellom hvert mottak av 
 landbruksplast.

FELLESKJØPET BIDRAR TIL GJENVINNING AV LANDBRUKSPLAST

I Felleskjøpet har det lenge vært snakk om Norgesfjøset, et 
fjøskonsept for besetninger med rundt 30 melkekyr. Da krisen 
rammet Kjetil Eggen og det gamle båsfjøset kollapset i april 2019, 
ble dette konseptet utgangspunktet for hans nye fjøs. 

Han ønsket at Felleskjøpet skulle stå for både bygget og 
 innendørsmekaniseringen. Når det gjaldt selve bygget, var det 
viktig for Kjetil og kona Lene at det var høyt under taket og god 
ventilasjon. Valget falt på sandwichelementer. De satte inn en 
VMS300 fra DeLaval. Den kan oppgraderes til VMS310 med 
 automatisk brunst og drektighetsovervåking, men familien 
har ikke noen plan om å ta denne oppgraderingen foreløpig. Ti 
måneder etter kollapsen stod det nye fjøset ferdig i februar 2020. 
Med en standardisert og gjennomarbeidet planløsning har 
Felleskjøpet et mål om å bidra til å redusere bygge kostnadene 
og effektivisere byggetida for nye prosjekter.  Norgesfjøset har en 
 enkel logistikk med god dyrevelferd og kan  driftes av én person. 
Det er basert på gjeldende lover og  forskrifter og har tatt utgangs
punkt i løsninger man vet fungerer fra tidligere fjøs. 65 prosent av 
norske melkebruk har mindre enn 200 tonn i kvote, slik at Norges
fjøset ligger i øvre sjikt av det vi kaller små og mellomstore fjøs.

DET FØRSTE NORGESFJØSET ÅPNET I FEBRUAR

Milepæler
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Felleskjøpets nye nettTVprogram ble en realitet da vi  forstod 
at fysiske samlinger som Agrisjå og Dyrsku´n ikke ville bli 
 gjennomført i 2020. På Agrofil får kundene møte bredden i 
Felleskjøpet, de får en oppdatering på nye produkter, men også 
møte kulturen og miljøet rundt. Agrofil skiller seg fra  Felleskjøpets 
hundre ulike  produktfilmer på YouTube i året ved at det her 
er en  gjennomgående grønn tråd. I tillegg er det lagt vekt på 
å  kombinere agronomi med maskiner og utstyr. I 2020 hadde 
 satsinga tre store livesendinger med gjester i studio,  konkurranser 
og ulike innslag. Agrofil sendes i flere kanaler, og besøkstallene er 
som på en god messedag.

Torsdag 25. juni hadde vi vår første Agrofile livesending med eget 
panel bestående av John Deereentusiastene Bård  Svarstad, Tore 
Glærum og Per Faller. Vi fikk møte familien Freberg  representert 
ved senior NilsEdvard og junior Anstein, som hadde hver sin 
 historie å fortelle om stor traktor. Even Kristian Mangerud  forklarte 
hvordan bonden kan forbedre sine resultater med  innebygde 
løsninger for presisjonslandbruk fra John Deere.  Stortraktoren 
John Deere 8R og den nye trønderske tilhengeren Tor ble også 
presentert.

I september var grovfôr Agrofiltema. Kontrastene var store 
fra blaute Vestlandsjorder, som ikke tåler tunge maskiner, til 
 mannshøy maisåker og finsnitter med HarvestLab i  Vestfossen. 
Agrofil møtte John Deere sin tester av rundballepresser fra  Kvikne, 
og diskuterte grovfôrkvalitet og fôring.

Agrofilsendingen i november handlet om hvordan man etablerer 
et godt såbed, om jordbearbeiding og såing. Vi besøkte familien 
Spangen, Tea Karlsrud og Aage Gjelsvik, og ble lost gjennom det 
siste nye innen plog, harv og såmaskin av produktsjef Ragnhild 
Duserud. 

AGROFIL

Avtalepartene i jordbruksoppgjøret ga i 2019 føringer om at tørke 
og lageranlegg i kornproduksjonen skulle prioriteres innenfor 
den totale rammen av IBUmidler på 634,5 millioner kroner. 
Struktur endringer i kornproduksjonen og mer effektive  maskiner 
har ført til at trykket på kornmottakene har økt, og mange 
 kornprodusenter har ønska seg mer effektiv tid på treskeren i 
godværet, og mindre tid på korntransport og jakt etter ledige 
 timer på kornmottaket. Muligheter for økt lokal verdiskaping 
nevnes også av mange av de som investerer.

Lokal utålmodighet og investeringslyst har sammen med politisk 
godvilje ført til at Innovasjon Norge i 2020 har delt ut 44  millioner 
kroner i tilskudd til 72 anlegg. Til sammenligning ble det gitt 
25 millioner til 58 prosjekter i 2018. Tilskuddene har utløst det 
mangedoblede i investeringer, og den totale tørke og lager
kapasiteten som er bygget i 2020 tilsvarer et par prosent av den 
totale kornproduksjonen her i landet. 

Mange av disse anleggene er levert av Felleskjøpet, som i 2020 
opplevde en stor oppgang i ordrer på lagersiloer, tørker og 
transportutstyr. Løsningene som har blitt valgt er preget av ulike 

ønsker og behov. Mange enkle og rimelige plantørker har bidratt 
med avlasting i en hektisk sesong. En del har bygget om og på 
eksisterende bygninger for å videreutvikle eksisterende anlegg. 
Andre har satt opp vanntette tørker og lager utomhus, mens 
 flisfyringsanlegg har bidratt til en bærekraftig utvikling.

KORNTØRKE-BOOM
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• Felleskjøpets oppgave med å bistå bonden for å kunne ivareta norsk 
matproduksjon er blitt enda viktigere under koronapandemien. 
 Felleskjøpet har vært leveringsdyktig og bidratt til å holde hjulene i 
gang i landbruket og lokalsamfunn over hele landet. 

• God drift og høy aktivitet la grunnlaget for et av de beste resultatene 
i konsernets historie.

Årsmelding

Årsmelding 2020
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Felleskjøpet har gjennom 2020 styrket sin 
innsats for å bistå bonden og bidra til et 
lønnsomt og bærekraftig jordbruk. Etter 
en gjennomgang av konsernets strategi, 
har styret vedtatt å investere ytterligere i 
norsk matproduksjon.

Forbedringer i egen drift og tilpasning 
til endringer i marked og konkurranse
forhold er en kontinuerlig prosess. I et 
samvirke er det nytteverdien for eierne 
som er målet med selskapet. De samme 
forretningsmessige realitetene gjelder 
for et samvirke som andre aktører. Dette 
gir både muligheter og utfordringer 
i utøvelsen av eierrollen. Det er ikke 
større rom for å ta andre hensyn enn de 
forretningsmessige i et samvirke enn hos 
andre. Dette kan til tider være krevende 
for eierrollen. Men ved aktiv bruk av 
 medlemsdemokratiet, er målet å sikre at 
norske bønder har et sterkt Felleskjøp 
også i framtida. Når  investeringer skal 
prioriteres og  gjennomføres, er det derfor 
viktig for styret å lytte til eierne og sørge 
for at de har hatt mulighet til å komme 
med innspill før vedtak blir fattet.

Styret har i 2020 gjennomført en prosess 
med rekruttering av ny konsernsjef. Etter 
et omfattende og grundig arbeid, har 
 styret tilsatt Svenn Ivar Fure i stillingen. 
Fure har med sin bakgrunn og erfaring 
gode forutsetninger for å utvikle Felles
kjøpet videre som bondens viktigste 
partner. Han tiltrer senest 1. juni 2021.

SIKRET NORSK MATPRODUKSJON
Koronapandemien med krav til smitte
vern, nedstengning av samfunnet i 
 perioder, stengning av grenser og økt 
 behov for risikohåndtering har også 

preget Felleskjøpet i 2020. I denne 
 situasjonen har Felleskjøpet hatt to 
 hovedoppgaver: Sikre egne ansatte og 
sørge for nødvendige driftsmidler til 
bonden. Styret er svært tilfreds med at 
selskapet har maktet begge   oppgaver 
og vil takke alle ansatte i alle  deler av 
 konsernet for den store innsatsviljen og 
 kreativiteten de har vist for å håndtere 
utfordringene i et krevende år.

Pandemien har vist at det er gode 
 beredskapsplaner både i morselskapet og 
datterselskapene. Det ble raskt igangsatt 
smitteverntiltak og rutiner som har bidratt 
til at fabrikker, transport, verksteder 
og andre viktige funksjoner har kunnet 
levere varer og tjenester som forutsatt og 
 samtidig ivareta ansatte og kunder på en 
trygg måte.  
 
Dette synes nordmenn å se verdien av. 
Felleskjøpet inntok i 2020 4. plass på 
Ipsos' årlige omdømmeundersøkelse, én 
plass opp fra året før. 78 prosent av de 
spurte sier de har et meget eller ganske 
godt inntrykk av selskapet.

Koronasituasjonen har gjort det umulig å 
gjennomføre planlagte messer, fagmøter, 
markdager o.l. Mye av fag og markeds
aktivitetene ble derfor overført til digitale 
kanaler. I tillegg startet Felleskjøpet egne 
programmer på nett under merkenavnet 
Agrofil. Også mye av medlemsarbeidet 
har vært flyttet over i digitale kanaler. Det 
gjelder kretsmøter, årsmøte og en rekke 
andre fora for tillitsvalgte. Medlemmer 
og tillitsvalgte har taklet dette på en god 
måte.

RESULTAT, BONUS OG STRATEGI
Konsernet Felleskjøpet Agri økte sin 
 omsetning til 17,3 milliarder kroner og fikk 
et resultat før skatt på 368,8 millioner 
kroner i 2020. 

God drift med god kostnadskontroll 
 innenfor de viktigste forretnings
områdene bidro sterkt til resultatet. 

Styret mener resultatet gir grunnlag for
utbetaling av bonus og avsetning av 
overskudd til medlemmene, og
foreslår derfor til årsmøtet at totalt 
100 millioner kroner av årsresultatet 
 disponeres til medlemmene.

Gode resultater bidrar positivt til 
 Felleskjøpets soliditet og investerings
evne. Dette er helt nødvendig for at 
Felleskjøpet skal være  konkurransedyktig 
også i fremtiden. Styrets fremste 
 strategiske mål er å sikre  selskapets 
konkurransekraft for å oppfylle 
 formålsparagrafen om å bidra til økt 
lønnsomhet for eierne på kort og lang 
sikt. I rulleringen av strategien i 2020 
 understreket styret at dette krever en 
enda sterkere satsing på bonden.

Felleskjøpet har i lang tid utviklet 
forretningsområder der selskapet kan 
utnytte kompetansen og erfaringene fra 
landbruksområdet. Dette har gitt gode 
resultater innenfor handel, kjæledyrfôr, 
matmel og bakerivirksomhet. Inntektene 
fra forbrukerrettet virksomhet er viktig 
for å opprettholde og sikre tilbudet til 
våre landbrukskunder. Styret vil  derfor 
fortsette arbeidet med å styrke de 
forretnings områdene der Felleskjøpet har 
naturlige fortrinn.
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Gjennomføringen av forbedrings
programmet Bondeløfte fase 2 er 
videreført som planlagt i 2020. Noen deler 
av programmet tar lengre tid å realisere, 
men samlet effekt av tiltakene er om lag 
som forventet.

LANDBRUK
Det er gledelig å registrere gode 
 resultater innenfor landbruksområdet i 
2020. Felleskjøpet er landets eneste total
leverandør av driftsmidler til landbruket. 
Dette gir unike muligheter til ytterligere å 
styrke Felleskjøpets posisjon hos norske 
bønder. I tråd med strategien som er lagt, 
vil styret ha sterkt fokus på dette i tiden 
fremover. Dette er også et klart ønske fra 
tillitsvalgte og medlemmer.

Korn og kraftfôr er en viktig del av 
Felleskjøpets landbruksvirksomhet. 
 Fabrikk og anleggsstruktur, samt 
 produktutvikling og innovasjon, må 
til  enhver tid tilpasses nye krav og 
 utviklingen i markedet. I 2020 vedtok 
 styret en stor satsing i MidtNorge som 
innebærer utvidelser og  oppgraderinger 
for opp mot 500 millioner kroner ved 
kraftfôrfabrikkene i Steinkjer og på 
Skansen i Trondheim. På kornsiden er 
det inngått en ny samarbeidsavtale 
med Steinkjer kornsilo, som vil foreta en 
betydelig utvidelse av mottaks, tørke 
og lagringskapasiteten. Mottaket vil ha 
større kapasitet allerede til  innhøstingen 
2021. Mottaks og tørkekapasiteten 
på Skansen vil bli utvidet i løpet av en 
3 årsperiode. Dette vil bedre mottaks
situasjonen også ved andre anlegg i 
Trøndelag fordi kornet kan transporteres 
til de større anleggene. Det arbeides også 
med planer for et nytt stort kornanlegg 

på Romerike.
Salg av kraftfôr var 954 000 tonn i 2020, 
som er om lag to prosent lavere enn 
året før. Volumnedgangen har ført til 
økt konkurranse og krever tilpasninger i 
Felleskjøpets fabrikkstruktur. I 2020 ble 
produksjonen i Florø lagt ned og overført 
til Vaksdal og Vestnes. Produksjonen 
på Bergneset i Balsfjord ble videreført 
gjennom avtale med Cargill om leie 
av silokapasitet. Det arbeides med å 
styrke Felleskjøpets konkurransekraft 
på kraftfôr. Felleskjøpet skal være en 
attraktiv leverandør til alle typer kunder 
over hele landet. Virkemidler vil ivareta 
samvirkeprinsippene, men også basere 
seg på at større salg og bedre utnyttelse 
av produksjons og transportkapasitet vil 
ha positiv innvirkning på priser og komme 
alle kunder til gode.

Felleskjøpet satte i 2020 i gang  rådgiving 
og kampanjer for å styrke norsk grovfôr
produksjon. Mye og godt grovfôr er 
den viktigste kilden til å produsere 
melk og kjøtt fra storfe og småfe på 
mest mulig norske ressurser.  Samtidig 
 legger Felles kjøpet stor vekt på å 
bruke norsk korn og kortreiste råvarer 
i kraftfôret, og driver løpende utvikling 
av nye  kraftfôrblandinger til melk og 
kjøttproduksjon i tråd med dette. I 2020 
lanserte Felleskjøpet Formel Linnea 
serien, et kraftfôr kun basert på norsk 
korn og mest mulig kortreiste råvarer.

2020 ble et godt kornår på  Østlandet, 
men mer krevende i Trøndelag. 
 Prognosen fra Norske Felleskjøp tilsier 
en totalavling på vel 1,25 millioner tonn, 
som er på linje med året før. Høsten 2020 
mottok Felleskjøpet 575 000 tonn. Dette 

omfatter også mottaket ved Østfoldkorn, 
der nytt anlegg ble tatt i bruk i 2020. 

De gode kornavlingene i 2019 og 2020 
har vært positivt for bruk av norsk korn. 
Norskandelen i Felleskjøpets kraftfôr 
endte på 59,0 prosent i 2020, opp fra 45,9 
prosent året før. For bygg, havre, rug og 
hvete var norskandelen 94 prosent. 

Salg og oppfølging av utstyr for 
 innendørsmekanisering og landbruks
bygg er fra 2020 en del av Divisjon 
Landbruk. Felleskjøpet inngikk i 2020 
samarbeidsavtaler med entreprenørene 
Steinar Myhre AS og Midt Norsk Bygg og 
Eiendom AS for å styrke sin posisjon som 
totalleverandør av landbruksbygg.

MASKIN
Felleskjøpet ble fra desember 2020 
eneleverandør av Sampotreskere 
i Norge. Sampo har et ettertraktet 
 treskersortiment for mange norske 
kornprodusenter, og er et viktig bidrag 
til Felleskjøpets mål om å være en 
 leverandør for alle. Felleskjøpet tilbyr nå 
alle typer treskere fra John Deeres mest 
avanserte modeller til Sampos modeller 
spesialdesignet for nordiske forhold.

Det norske traktormarkedet falt med 
over 20 prosent i 2020. John Deere ble 
nest mest solgte merke med 18,8 prosent 
markedsandel. John Deere har økt 
markedsandeler i segmentet for stor
traktorer. Felleskjøpet har de siste årene 
profesjonalisert salget av brukte traktorer, 
treskere og landbruksmaskiner, og i 2020 
ble bruktsenteret på Kløfta utvidet.

Salg av redskap har vært godt og på nær 

Årsmelding

«Felleskjøpets butikkvirksomhet opplevde sterk vekst 
i 2020 med en omsetningsøkning på over syv prosent 

i Norge og 13 prosent i Sverige.»
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samme nivå som året før. Det har vært 
klar økning i salg av jordarbeidingsutstyr.

Økt salg av verkstedtjenester kombinert 
med effektiv drift og god  kostnadskontroll 
førte til sterk vekst og godt resultat for 
ettermarked i 2020. 

Til tross for betydelig fall i  totalsalget i 
deler av markedet og skjerpet  konkurranse, 
oppnådde maskindivisjonen samlet sett 
et bedre resultat i 2020 enn året før.

Teknologi for presisjonsjordbruk blir 
stadig mer tilgjengelig og Felleskjøpet 
satser betydelig innenfor dette området. 
Felleskjøpets mål er å bistå bonden med 
å utnytte teknologien til økt lønnsomhet 
og bærekraftig produksjon.

HANDEL
Felleskjøpets butikkvirksomhet 
 opplevde sterk vekst i 2020 med en 
 omsetningsøkning på over syv prosent 
i Norge og 13 prosent i Sverige. Totalt 
endte omsetningen på vel 5,6  milliarder 
norske kroner. De fleste kategoriene 
hadde positiv utvikling, men særlig hage/
uterom og kjæledyr har hatt betydelig 
vekst i begge land. Pandemisituasjonen, 
hvor forbrukerne har måttet tilbringe mye 
tid hjemme, har bidratt til salgsveksten.

Konseptet Bonde i butikk skal utvikles 
videre for å sikre gode tilbud på varer 
som er viktige for bonden og som det 
brukes mye av i landbruket. Bøndene er 
den største og viktigste kundegruppen i 
Felleskjøpets butikker, og gjennom Bonde 
i butikk tilbys kvalitetsprodukter og 
 storkjøp til konkurransedyktige priser.

Felleskjøpet tok i 2020 i bruk varefor
syningssystemet Relex for å automatisere 
og effektivisere varepåfylling i butikkene. 
I 2022 tas det i bruk et nytt hovedlager 
ved Gardermoen som er under oppføring.

Kjæledyr
Felleskjøpet har satt seg som mål å 
bli en ledende leverandør til kjæledyr 
i  Skandinavia. Hovedvekten legges på 
markedene i Norge og Sverige med 
konsernets rundt 200 butikker i de to 
landene. Strategien er basert på at 
Felleskjøpet er den eneste aktøren i 
Norden med en helhetlig verdikjede med 
produksjon og salg til både forbrukere, 
proffkunder og andre kjeder. Som ledd 
i strategien, kjøpte Felleskjøpet i 2020 
 hundre prosent av aksjene i  Dyrekassen 
AS, Norges ledende nettbutikk for 
kjæledyrprodukter.

Felleskjøpets kjæledyrfôr Labb og 
Appetitt, som har solide posisjoner som 
merkevarer, bidrar til høy kapasitets
utnyttelse ved fabrikken i Vaksdal. 

Hage
Økende interesse for bærekraftig 
 produksjon, egendyrket og kortreist mat 
og helse har skapt et vekstmarked for 
dyrking og hage. Felleskjøpet utvider sin 
virksomhet innenfor dette området med 
mål om å vokse i det nordiske hage
markedet.

Kjøpet av Nelson Garden i 2019 har gitt 
satsingen i hagemarkedet et betydelig 
løft. Virksomheten i Nordic Garden er 
slått sammen med Nelson Garden. Under 
varemerket «Nelson Garden»  produserer 
og selger selskapet frø, jord, bark, 

 dyrkings og hageprodukter. Selskapet 
har hatt en positiv utvikling i 2020.  Nelson 
Garden har aktiviteter i Nord Europa også 
utenfor Norden og etablerte seg i 2020 i 
Kina.

Beplantning, grønne uterom og  urban 
dyrking er i ferd med å bli et raskt 
voksende marked. Felleskjøpet overtok 
i 2020 51 prosent av aksjene i selskapet 
U.Reist AS, som er godt etablert i dette 
markedet. U.Reist/Felleskjøpet tegnet 
i 2020 kontrakt om totalleveranser til 
NordEuropas største «spiselige tak» på 
Økern Portal i Oslo.

KORNBASERTE NÆRINGSMIDLER
Felleskjøpets mølle og bakerivirksomhet 
er samlet i konsernet Cernova. I 2020 
hadde Cernova en omsetning på 2,1 
milliarder kroner. Virksomheten ble i 2020 
sterkt påvirket av  koronapandemien. 
Melproduksjonen hos Norgesmøllene/
Møllerens hadde en sterk vekst de 
første månedene av pandemien, da 
 nedstengningen av samfunnet førte 
til mer hjemmebaking. Ved alle møller 
produserte man 110 prosent av normal 
kapasitet. Melforbruket flatet ut senere på 
året, men årsproduksjonen er vesentlig 
høyere enn i 2019. Gjennom stor innsats 
fra ansatte og samarbeidspartnere klarte 
Norgesmøllene å dekke den store etter
spørselen etter Møllerensprodukter. For 
Mesterbakeren, som er hoved leverandør 
av brød og brødvarer til Rema 1000, ga 
pandemien noe nedgang i aktiviteten. 
Bakerier som leverer til andre enn daglig
varehandelen, har hatt stor nedgang på 
grunn av nedstengning og liten  aktivitet 
innenfor storhusholdning, kafeer og 
 restauranter. Det har vært nødvendig 
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med kraftige kostnadskutt, og på det 
meste var opp mot 550 ansatte permittert.
Valsemøllen AS i Danmark og 
 Skånemøllen AB i Sverige, som inngår i 
Cernovakonsernet, har utviklet seg som 
forventet i 2020.

EIENDOM OG ØVRIG DRIFT
Felleskjøpets eiendommer og  leieavtaler 
forvaltes i hovedsak av Agri  Eiendom. 
Hovedmålet er en profesjonell 
 eiendomsforvaltning som dekker Felles
kjøpets behov og som tar vare på og 
utvikler de store verdiene eiendommene 
 representerer. Konsernet disponerer totalt 
over 200 butikker, 40 verksteder, 42 korn
mottak og 12 fabrikker i Norge og Sverige. 
Eiendomsporteføljen til konsernet består 
av 309 eiendommer, hvorav 128 var eid 
og 181 leid. Agri Eiendom forvalter 87 av 
eiendommene. 
 
I 2020 ble det åpnet nye avdelinger på 
Steinkjer, Storsteinnes og i Sørkjosen. I 
tillegg ble det åpnet nytt verksted på Otta. 
Det ble også etablert et senter for salg av 
brukte landbruksmaskiner på Kløfta.

Felleskjøpet opplevde to branner i 
2020. I juli førte varmgang i en råvare til 
 eksplosjon i en lagercelle på Lena og i 
september oppsto varmgang i en råvare 
i en lagercelle i Vaksdal. Eksplosjonen 
på Lena førte til at fire personer ble 
skadet, men ingen fikk varige  skader. 
Lena er eneste fabrikk i landet som 
produserer økologisk kraftfôr til svin 
og fjørfe. Denne produksjonen måtte 
stanses. Felleskjøpet skaffet økologisk 
drøvtygger fôr fra  fabrikken på Rindsem, 
mens  myndighetene ga dispensasjon til 
bruk av konvensjonelt fôr til svin og fjørfe. 

 Fabrikken var i full drift igjen etter åtte 
uker, mens kornmottaket var i drift hele 
tiden. Brannen i Vaksdal ble  bekjempet 
uten at det oppsto eksplosjon. Her var 
det full drift igjen etter om lag to uker. Det 
ble gjort en stor innsats av brannvesen 
og ansatte begge steder. Felleskjøpet 
iverksatte en ekstern granskning av 
brannene.  Granskningen konkluderte med 
at Felleskjøpets vern og sikringsarbeid er 
godt, men har også avdekket forhold som 
må forbedres og viktige læringspunkter. 
Styret og konsernledelsen legger vekt 
på å følge opp dette arbeidet. Tilsyn fra 
myndighetene har ikke gitt grunnlag for 
straffeansvar eller nye pålegg som følge 
av brannene.

Felleskjøpet har startet arbeid med tanke 
på omregulering av  eiendommen for 
Stavanger Havnesilo. Siloen er viktig i 
den norske kornkjeden, som var noe av 
 bakgrunnen for at Felleskjøpet kjøpte 
 anlegget i 2014. Plasseringen i  Stavanger 
er imidlertid ugunstig ettersom over 
80 prosent av norsk korn  dyrkes på 
 Østlandet. Felleskjøpet arbeider med 
alternative løsninger for anlegg og 
 logistikk som kan gjøre  kornstrømmen 
mer  rasjonell. I dette arbeidet  vurderes 
også hensynet til kapasitet for 
 beredskapslagring.

I 2018 etablerte Felleskjøpet Agri og Tine 
teknologiselskapet Mimiro, som lager 
styringsverktøy for landbruket basert på 
blant annet store mengder registreringer 
og data fra norske bønder. I 2020 foretok 
Mimiro en rettet emisjon der Gjensidige 
kom inn som ny eier i selskapet. Etter 
emisjonen har Felleskjøpet Agri en eier
andel på 37,72 prosent. 

BÆREKRAFT, KLIMA OG GRØNN 
KONKURRANSEKRAFT
Det er i 2020 utarbeidet og vedtatt en 
bærekraftstrategi for Felleskjøpet som 
lanseres i 2021. Bærekraftstrategien 
inneholder ambisjoner og mål og viser 
hvordan bonden, landbruket og Felles
kjøpet kan kutte utslipp, tilpasse seg 
klimaendringer og utvikle en bærekraftig 
matproduksjon. Strategien peker på tre 
hovedområder som skal forsterkes og 
videreutvikles framover: Bedre utnyttelse 
av gårdens ressurser, bærekraftig handel 
og sirkulærøkonomi. Strategien omfatter 
alle deler av virksomheten med mål og 
ambisjoner fram til 2030.

Styret er opptatt av at Felleskjøpet som 
landets største leverandør av drifts
midler til landbruket, har et ansvar for 
og muligheter til å bidra til å øke mat
produksjonen og selvforsyningen, og 
samtidig gjøre matproduksjonen mer 
bærekraftig og klimasmart. Bærekraftig 
jordbruk og matproduksjon handler i stor 
grad om å bruke norske jordbruksarealer 
best mulig. Det handler om god agronomi, 
der en får større og bedre avling med 
 riktig bruk av innsatsmidler, samt friske 
dyr som utnytter fôret best mulig til 
 produksjon av kjøtt, melk og egg.

Felleskjøpet samarbeider med andre 
aktører i næringen og myndighetene om 
oppfølgingen av avtalen som jordbruket 
inngikk med regjeringen i 2019 om kutt 
i klimagassutslipp og lagring av karbon. 
Videre har Felleskjøpet deltatt i  arbeidet 
med Klimakalkulatoren som er et råd
givingsverktøy for bonden, som ble lansert 
i 2020.

Årsmelding

Felleskjøpet Agri SA

Næringspolitikk og  
markedsregulering

Kommunikasjon og marked HR

Medlem

Cernova LandbrukDetaljhandel  
Norden

Produksjon og  
vareforsyningMaskin

Økonomi
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«Felleskjøpet Agri SA overtar fra 1. januar 2021 som 
markedsregulator for korn fra Norske Felleskjøp,  
som avvikles som eget selskap.»

I hele konsernet gjennomføres løpende 
tiltak med mål om å redusere klima
gassutslipp og negativ innvirkning på 
 miljø. I 2020 ble det blant annet iverksatt 
et pilotprosjekt for innsamling av land
bruksplast i fem kommuner i Østerdalen. 
Felleskjøpet gikk også sammen med 
HeidelbergCement om å invitere rederier 
til å tilby fossilfrie skip til  bulktransport 
av korn.

Felleskjøpets klimaregnskap for 2020 
viser et utslipp fra morselskapet på 40 
681 tonn CO2ekvivalenter. Utslippene av 
klimagasser fra Felleskjøpet fordeler seg 
på omtrent to tredjedeler fra transport og 
en  tredjedel fra produksjon. Utslippene 
i 2020 er 2350 tonn lavere enn i 2019, 
noe som hovedsakelig skyldes overgang 
fra fossil energi til fornybar energi i vår 
 industrielle virksomhet.

MEDLEM – NÆRINGSPOLITIKK
Felleskjøpet Agri er et samvirkeforetak 
eid av ca. 44 000 bønder.  Felleskjøpets 
formål er å styrke medlemmenes økonomi 
på kort og lang sikt. Dette skal skje på 
en bærekraftig måte. Foretaket  styres 
etter demokratiske prinsipper der 
 medlemmene er inndelt i kretser som 
 velger sine representanter til årsmøtet, 
som er konsernets høyeste organ. 
Årsmøtet velger konsernstyret. Aktive 
og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte 
er av stor verdi i arbeidet med å utvikle 
den  forretningsmessige driften og styrke 
konsernet. Tillitsvalgte utøver stor innsats 
sentralt, lokalt og regionalt.

Styret legger vekt på at medlemmer 
og tillitsvalgte skal ha god innsikt i 
virksomheten, og i 2020 har styret og 

medlemsavdelingen arbeidet med å 
legge til rette for enda større åpenhet 
i  kommunikasjonen med tillitsvalgte 
 innenfor de begrensninger som  hensynet 
til forretningsdriften setter. 

Det er gode erfaringer med bruk av 
 referansegrupper, bestående av tillits
valgte og medlemmer, innenfor ulike 
forretnings og organisasjonsområder.

Koronapandemien har satt sterkt 
preg på medlemsarbeidet i 2020. Fra 
 myndighetenes innføring av smitte
vernrestriksjoner 12. mars, ble nesten 
all aktivitet overført til digitale  kanaler. 
Smitteutbruddet kom midt under 
 gjennomføringen av kretsmøtene og 
førte til 36 digitale kretsmøter. Også 
årsmøtet ble gjennomført digitalt. 
Styret hadde til sammen 25 møter i 
2020. Tre av disse var fysiske møter. 
Alle valg og vedtekts messige vedtak 
er gjennomført på  forsvarlig måte. 
Tillitsvalgte og  medlemmer har vist 
stor  tilpasningsdyktighet og digital 
 kompetanse.

Markedsregulering korn
Felleskjøpet Agri SA overtar fra 1. januar 
2021 som markedsregulator for korn fra 
Norske Felleskjøp, som avvikles som 
eget selskap. Felleskjøpet Agri har de 
siste årene vært eneste eier av Norske 
Felleskjøp.

Markedsreguleringen for korn blir 
ikke  endret, men videreført i en egen 
avdeling i Felleskjøpet Agri. For å sikre 
markedsreguleringens uavhengige 
stilling, har styrene i Felleskjøpet Agri og 
Norske Felleskjøp vedtatt en funksjons

beskrivelse som ivaretar armlengdes 
avstand mellom markedsregulator og 
markedsaktøren. Beskrivelsen innebærer 
blant  annet at avdelingen for markeds
regulering skal ligge utenfor  Felleskjøpet 
Agris lokaler. Styret er opptatt av å 
videreføre markedsreguleringens nøytrale 
funksjon og sikre at tillit fra markeds
aktører og myndigheter legger grunnlag 
for en effektiv og konkurransenøytral 
markedsregulering

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON I 
MORSELSKAPET
Konsernet hadde ved utgangen av året 
4 080 ansatte fordelt på 3 344 årsverk. 
Morselskapet Felleskjøpet Agri SA hadde 
1 841 ansatte fordelt på 1 692 årsverk. Av 
disse var 52 lærlinger.

Felleskjøpet legger vekt på kompetanse
oppbygging og utvikling av sine ansatte 
gjennom opplæringsprogrammer, 
 utviklingssamtaler og intern kartlegging.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Felleskjøpets HMSstrategi er førende 
for HMSarbeidet i konsernet. HMS har 
stort fokus og konsernledelsen  arbeider 
etter tydelige HMSmål, og HMS er 
tema på styremøter, konsernledermøter, 
allmøter og avdelingsmøter. Styret og 
konsernledelsen foretar årlig gjennom
gang av HMSarbeidet.  Alle ansatte 
skal  gjennomføre elæring og få lokal 
opplæring i HMS. For ledere holdes egne 
HMSkurs. 
 
Sykefraværet i morselskapet var 5,0 
prosent i 2020. Det er om lag samme 
lave nivå som i 2019, og bra med tanke 
på  koronasituasjonen. Det er  markant 
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nedgang i sykefravær i divisjoner som 
tidligere har hatt høyt sykefravær. 
Skadeutviklingen var positiv i 2020. Antall 
skader med fravær var 30 prosent lavere 
enn året før. H1verdien (skader med 
fravær pr. million arbeids timer) gikk ned 
fra 9,8 i 2019 til 6,8 i 2020. H2 verdien, 
som inkluderer skader med  medisinsk 
behandling, gikk ned fra 14,6 i 2019 til 
12,3 i 2020. Det arbeides  syste matisk 
med å forebygge og redusere skader, og 
det er satt konkrete mål for reduksjon av 
Hverdiene.

Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har 
avholdt fire ordinære møter (digitalt) i 
2020. Alle avdelinger med mer enn 50 
ansatte har lokale AMU, og det er sentralt 
AKAN og IAutvalg. Fagforeningenes 
involvering i organisasjonsutvikling 
og  tilpasninger har stor verdi for med
arbeidere og ledelse. 
 
Felleskjøpet (morselskapet) ble i 2020 
miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. 
Selskapet har i mange år vært sertifisert 
på kvalitet i henhold til ISO 9001.

Etisk standard og likebehandling
Konsernets etiske retningslinjer vedtas av 
styret og revideres hvert år.

Felleskjøpet etterlever diskriminerings
lovens formål. I 2020 hadde mor selskapet 
ni varslingssaker. Fire av disse var i 
datterselskaper. Kartlegging av mobbing 
foretas som del av undersøkelser om 
medarbeidertilfredshet. Saker behandles i 
henhold til etablerte rutiner. 

Felleskjøpet Agris årsmøte består av 
190 utsendinger, 152 eiervalgte og 38 

 ansattvalgte. 25 av de eiervalgte  
(17 prosent) og 11 av de ansattvalgte  
(29 prosent) er kvinner. Konsernstyret har 
12 medlemmer, hvorav åtte er eiervalgte 
og fire ansattvalgte. I konsernstyret er 
det syv menn og fem kvinner. Konsern
ledelsen har per 1. januar 2021 elleve 
medlemmer, hvorav fire er kvinner. 
Kjønnsmessig fordeling i morselskapet 
er stabil med 24 prosent kvinner blant 
de ansatte. I norsk landbruk er nær 17 
prosent av aktive bønder kvinner.

ØKONOMI 
Konsernet Felleskjøpet Agris 
 driftsinntekter i 2020 var 17,3 milliarder 
kroner (16,2 milliarder kroner i 2019). 
Driftsinntektene i morselskapet var 12,0 
milliarder kroner (11,6 milliarder kroner).
Konsernets EBITDA endte på 1 012,5
millioner kroner, noe som er opp fra 2019 
og rekord for Felleskjøpet (730,1 millioner 
 kroner i 2019). Konsernets resultat før 
skatt var 368,8 millioner kroner (119,6 
millioner kroner). Morselskapets resultat 
før skatt var 240,7 millioner kroner (118,3 
millioner kroner). Konsernets resultat 
etter skatt var 305,0 millioner kroner (53,7 
millioner kroner). Morselskapets resultat 
etter skatt var 220,7 millioner kroner (78,1 
millioner kroner). Konsernets samlede 
investeringer i varige driftsmidler i 2020 
var 476,8 millioner kroner (655,5 millioner 
kroner). 

Konsernets egenkapital pr. 31. desember
2020 var 3,6 milliarder kroner (3,3 
 milliarder kroner), som tilsvarer en 
egenkapitalandel på 36,3 prosent (33,2 
prosent). Avkastning på  egenkapitalen 
var i 2020 9,2 prosent (1,6 prosent). 
 Konsernets totalbalanse var ved års

skiftet 10,0 milliarder kroner  
(10,0  milliarder kroner).

Netto endring i kontanter er for året
en økning på 13,2 millioner kroner.

Endringen kommer av følgende  
kontantstrømmer:
• Netto kontantstrøm fra  operasjonelle 

aktiviteter er 401 millioner kroner
• Netto kontantstrøm fra investerings

aktiviteter er 142 millioner kroner
• Netto kontantstrøm fra finansierings

aktiviteter er 246,0 millioner kroner

Divisjoner, datterselskaper og konsern
ledelsen foretar løpende risikovurderinger
og tiltak. En oppsummering behandles
av styret to ganger i året. Finansiell risiko
er først og fremst knyttet til valuta, renter
og råvarer. Ved bruk av ulike sikrings
verktøy, som rente og valutasikring, er
målet å dempe risikoen i størst mulig grad.

Likviditeten i selskapet vurderes som
god. Refinansieringsrisikoen er redusert
ved at lån forfaller på ulike tidspunkt. 

Det framlagte årsregnskapet gir etter 
styrets og konstituert konsernsjefs opp
fatning i sin helhet et rettvisende bilde 
av selskapets eiendeler, gjeld, resultat 
og finansielle stilling pr. 31. desember 
2020. Årsregnskapet er avgitt under 
 forutsetning om fortsatt drift.

Med utgangspunkt i resultat i mor
selskapet, foreslår styret følgende 
 disponering:
• 80 millioner kroner til etterbetaling til 

medlemmene
• 5,6 millioner kroner til avkastning på 

Årsmelding
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Anne Jødahl Skuterud, leder

Frank G. Fandin

Hans Kristian HagenErling Aune

Terje Johansen,
konstituert konsernsjef

Lillestrøm, 16. februar 2021

Arne Elias Østerås

Sveinung Halbjørhus, nestleder

Wenche YtterliKarlOskar Fosshaug

Hans Petter Dyrkoren

AnnLisbeth Lieng

Elisabeth Holand

Årsmelding

Else Horge Asplin

individuell egenkapital
• 14,4 millioner kroner til individuell 

egenkapital
• 120,7 millioner kroner overføres til 

 annen egenkapital 

11. FRAMTIDSUTSIKTER
Solid finansiell stilling og sterke 
 posisjoner i viktige forretningsområder 
gir Felleskjøpet et godt utgangspunkt 
for lønnsom utvikling av selskapet. 
 Selskapets strategi ligger fast. Korona

utbruddet i 2020 viste at konsernet 
har god evne til å takle endringer og 
 svingninger i markedet. Styret legger 
imidlertid sterk vekt på at Felleskjøpet må 
være markedsorientert, tilpasningsdyktig 
og sikre god lønnsomhet, for at konsernet 
skal være robust også i fremtiden. 
Landbruk og matproduksjon er en relativt 
stabil sektor, men 2020 viste at det også 
her kan skje store svingninger. I detalj
handel, som er viktig for konsernets 
resultat, skjer det løpende endringer 

både i handlemetoder, handlemønstre og 
 markedet generelt. Vår strategi er basert 
på å kunne håndtere slike endringer. 

2020 har vært et spesielt og krevende 
år for de ansatte. Styret og fungerende 
konsernsjef retter en stor takk til alle 
medarbeidere for hvordan de har taklet 
utfordringene under koronapandemien. 
Det rettes også en stor takk til tillitsvalgte 
for deres innsats og for god samhandling 
med medlemmene.
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Ann-Lisbeth Lieng 
Medlem

Frank G. Fandin
Medlem

Hans Petter Dyrkoren 
Medlem

Hans Kristian Hagen 
Medlem

Anne Jødahl Skuterud 
Leder

Arne Elias Østerås
Medlem

Elisabeth Holand 
Medlem

Wenche Ytterli
Medlem

Sveinung Halbjørhus
Nestleder

Karl-Oskar Fosshaug
Medlem

Else Horge Asplin
Medlem

Erling Aune
Medlem

Årsmelding
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FKA FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOK 1000 NOTE 2020 2019 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER 2, 14 12 067 010 11 635 246 17 282 067 16 176 629

Vareforbruk 14 8 743 043 8 513 422 11 354 358 10 811 159
Frakter v/salg 436 436 433 044 772 392 734 182
Personalkostnader 1, 3 1 499 819 1 452 563 2 606 188 2 418 067
Andre driftskostnader 3, 14 825 684 858 686 1 533 633 1 478 850
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 4 182 063 164 304 390 883 358 332
Tap på fordringer 5 903 2 769 3 000 4 284

SUM DRIFTSKOSTNADER 1, 2 -11 687 948 11 424 789 -16 660 453 15 804 875

DRIFTSRESULTAT 2 379 062 210 457 621 613 371 753

Finansinntekter 6 198 153 106 298 146 779 53 779
Finanskostnader 6 336 512 198 428 372 178 230 233
Andel resultat tilknyttede selskaper 27 411 75 736

RESULTAT FINANSPOSTER 2 -138 359 92 130 -252 810 252 191

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 240 703 118 327 368 803 119 562

Skattekostnad 1, 7 20 024 40 225 63 828 65 838

RESULTAT ETTER SKATT 220 679 78 102 304 975 53 724

Minoritetsinteresser 30 372 27 237

RESULTAT ETTER SKATT/MINORITET 220 679 78 102 274 603 26 487

DISPONERING
Avsatt bonus/etterbetaling 80 000 80 000
Avkastning individuell egenkapital 5 600 6 075 5 600 6 075
Overføring individuell egenkapital 14 400 14 400
Overføring annen egenkapital 120 679 72 027 174 603 47 649

SUM DISPONERING 220 679 78 102 304 975 53 724

Resultatregnskap

Resultatregnskap
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FKA FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOK 1000 NOTE 2020 2019 2020 2019

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 1, 7 57 149 61 413 93 565 94 372
Andre immaterielle eiendeler og goodwill 4 58 338 21 503 549 638 427 914
Sum immaterielle eiendeler 115 487 82 917 643 203 522 286

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger mv 4 814 940 796 431 1 707 543 1 629 032
Maskinelle anlegg 4 366 574 345 341 765 099 739 875
Anlegg under utførelse 4 295 932 334 332 357 484 386 454
Annet driftsløsøre 4 184 497 214 058 279 251 298 300
Sum varige driftsmidler 1 661 943 1 690 163 3 109 377 3 053 661

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 8 547 074 502 603
Lån til datterselskaper 14 712 111 825 058
Investeringer i tilknyttede selskaper/FKV 8 251 285 550 876 573 857 909 753
Lån til tilknyttede selskaper 14 3 500 10 000 42 642 37 835
Investeringer i andre aksjer og andeler 20 054 21 064 25 467 26 895
Langsiktige fordringer andre 9 257 8 794 10 051 10 947
Sum finansielle anleggsmidler 1 543 280 1 918 395 652 017 985 430

SUM ANLEGGSMIDLER 3 320 710 3 691 474 4 404 597 4 561 376

OMLØPSMIDLER
Varebeholdninger 9 2 613 894 2 531 866 3 568 312 3 444 952

Fordringer
Kundefordringer 5, 14 969 419 966 147 1 026 393 1 034 013
Andre kortsiktige fordringer 5 238 007 168 449 396 677 356 840
Fordringer konsernselskaper 5, 14 96 559 59 465
Sum fordringer 1 303 985 1 194 061 1 423 070 1 390 853

Likvider
Kontanter, bank  bundne midler 9 871 17 824
Kontanter, bank  frie midler 398 983 408 996 623 987 602 749
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner 60 56 116
Sum likvider 398 983 409 056 633 914 620 689

SUM OMLØPSMIDLER 4 316 861 4 134 983 5 625 297 5 456 495

SUM EIENDELER 7 637 571 7 826 457 10 029 894 10 017 871

Balanse pr. 31.12.2020

Balanse
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Frank G. Fandin

Erling Aune

Sveinung Halbjørhus, nestleder Wenche Ytterli

FKA FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOK 1000 NOTE 2020 2019 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Andelskapital 14 591 14 438 14 591 14 438
Sum innskutt egenkapital 14 591 14 438 14 591 14 438

Opptjent egenkapital
Individuell egenkapital 237 412 232 612 237 412 232 612
Annen egenkapital 2 576 798 2 456 272 3 167 347 2 886 803
Minoritetens andel 223 751 193 378
Sum opptjent egenkapital 2 814 210 2 688 884 3 628 509 3 312 793

SUM EGENKAPITAL 1, 10 2 828 801 2 703 322 3 643 101 3 327 231

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 1, 3 79 742 80 410 407 644 362 406
Utsatt skatt 7 50 319 41 055
Regnskapsmessige avsetninger 13 21 441 22 125 23 715 22 553
Sum avsetning for forpliktelser 101 183 102 535 481 678 426 014

Annen langsiktig gjeld
Verdipapirgjeld 11 1 994 162 1 762 764 1 994 162 1 762 764
Gjeld til kredittinstitusjoner 11, 12 350 000 346 666 738 649
Gjeld til andre 4 065 4 065 43 551 47 222
Sum annen langsiktig gjeld 1 998 226 2 116 829 2 384 379 2 548 636

Kortsiktig gjeld
Avsatt bonus/avkastning egenkapital 85 600 6 075 85 600 6 075
Gjeld til kredittinstitusjoner/verdipapirgjeld 11 158 927 166 917
Innskuddsordning 11 776 759 806 697 776 759 806 697
Leverandørgjeld 14 1 008 663 1 291 773 1 423 174 1 762 105
Betalbar skatt 7 11 818 33 970 39 093 62 216
Skyldig offentlige avgifter 313 933 337 243 425 113 429 037
Annen kortsiktig gjeld 314 479 287 585 612 070 482 943
Kortsiktig gjeld konsern 14 198 109 140 427
Sum kortsiktig gjeld 2 709 361 2 903 771 3 520 736 3 715 990

SUM GJELD 4 808 770 5 123 135 6 386 793 6 690 639

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7 637 571 7 826 457 10 029 894 10 017 871

Balanse pr. 31.12.2020

Balanse

Anne Jødahl Skuterud, leder

Terje Johansen,
konstituert konsernsjef

Arne Elias Østerås

KarlOskar Fosshaug

Hans Petter DyrkorenAnnLisbeth Lieng

Elisabeth Holand Else Horge Asplin

Lillestrøm, 16. februar 2021

Hans Kristian Hagen
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Wenche Ytterli

FKA FKA KONSERN 
FKA

KONSERN 
FKA

NOK 1000 2020 2019 2020 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 240 703 118 327 368 803 119 562
Periodens betalte skatt 37 913 21 009 83 556 33 630
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 15 729 2 380 781 3 111
Ordinære avskrivninger 175 634 164 304 384 230 355 230
Nedskrivning av anleggsmidler 6 429 6 652 3 102
Nedskrivning av aksjer 11 069 3 800
Resultatandel fra tilknyttede selskaper fratrukket utdelinger 27 411 75 736
Endring i varelager 82 028 73 306 123 360 110 789
Endring i kundefordringer 3 272 3 068 7 620 30 254
Endring i leverandørgjeld 283 110 296 251 338 930 439 157
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i  
pensjonsordninger

31 248 12 674

Effekt av valutakursendringer 33 118 1 947 10 154 5 353
Endring i andre tidsavgrensningsposter 38 949 372 302 130 329 15 653
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -60 283 1 006 023 401 073 1 080 338

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger på langsiktige lån datterselskap 61 230 13 091
Utbetalinger på langsiktige lån datterselskap 8 120 428 442
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 3 573 19 720 3 102
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 191 951 315 819 476 799 655 542
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 1 428
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 12 951 50 162 14 000 73 356
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 339 562 339 562 11 968
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 7 286 11 808 7 500
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 184 058 781 331 -141 897 721 329

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 231 397 739 000 233 397 739 000
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 206 302 490 516 155 324 65 987
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 350 000 398 135 94 544
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 206 976 232 214 966 520 136
Innbetaling av egenkapital 153 150 153 150
Tilbakebetaling av egenkapital 9 600 7 114 9 600 2 114
Utbetaling av utbytte/bonus 5 124 65 919 5 124 65 919
Innbetaling av utbytte fra TS 44 982
Innbetaling av konsernbidrag / utbytte
Utbetaling av konsernbidrag / utbytte 7 000 7 400
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -133 848 175 834 -245 951 160 006

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 10 073 400 526 13 225 519 015
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens 
begynnelse

409 056 8 529 620 689 101 674

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 398 983 409 056 633 914 620 689

Kontantstrømanalyse

Kontantstrømanalyse
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Noter til årsregnskapet

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm
analyse 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 den 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 datter
selskaper er eliminert mot egenkapital i datterselskap. Eventuelle 
mer/mindreverdier på oppkjøpstidspunktet er henført til de aktuelle 
eiendeler/gjeldsposter. Merverdier som ikke kan henføres til spesielle 
balanseposter blir klassifisert som goodwill.

Tilknyttede selskap er selskaper hvor konsernet har betydelig inn
flytelse, men ikke kontroll. Det vil normalt foreligge med en eierandel 
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 resultatregnskapet. 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 konsernregn
skapet 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. Den andel av lang
siktig gjeld som forfaller innen et år blir ikke reklassifisert til kortsiktig 
gjeld og presenteres sammen med øvrig langsiktig gjeld.

EIENDELER
Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi dersom et verdifall ikke forventes å være forbigående. 
Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke 
lenger finnes å være til stede.

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 driftsmiddelenes 
levetid vesentlig balanseføres. Avskrivninger er lineære over 
 driftsmiddelenes økonomiske levetid. 

Offentlige tilskudd knyttet til SkatteFUNN bokføres som en reduksjon 
av regnskapspostene SkatteFUNNet vedrører.

Finansielle eiendeler 
Datterselskaper, tilknyttede selskaper og andre langsiktige 
 investeringer i aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i 
 selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for 
aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Konsern
bidrag til datterselskap, med fradrag for skatt, er ført som økt kost
pris 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 
tilbakeholdt resultat etter kjøpet anses den overskytende del som 
tilbakebetaling 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 
 sikringsinstrumenter bokføres i henhold til prinsippene for 
 sikringstypen kontantstrømsikring. Sikringsinstrumentene balanse
føres ikke. Endringer i markedsverdi på sikringsinstrumentene som 
gjelder kontantstrømmer senere enn balansedato resultatføres først 

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Noter
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i den aktuelle regnskapsperiode. Intensjonen er å beholde rente
swappene hele løpeperioden. 

Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. 

Varer
Innkjøpte råvarer og ferdigvarer er vurdert til laveste av 
 anskaffelseskost 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 
fradrag 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 har en innskuddspensjonsordning for de 
ansatte. Sparesatsene er på 5 % av lønn mellom 1 og 7,1 G og 8 % 
av lønn mellom 7,1 og 12 G. Innbetalinger til innskuddsordningen 
 kostnadsføres fortløpende.

Delvise uføre i Felleskjøpet Agri SA står fremdeles i  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.

Felleskjøpet Agri SA og enkelte av datterselskapene har en AFP 
ordning for sine ansatte. Ordningen er å anse som en ytelsesbasert 
flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en 
innskuddsordning.

Ved oppgjør av ytelsesordning resultatføres balanseførte pensjons

midler og –forpliktelse. Ved endring av regnskapsprinsipp føres 
effekten av prinsippendringen direkte mot egenkapitalen. 

Felleskjøpet Agri og tilhørende datterselskaper endret i 2017 regn
skapsprinsipp for regnskapsføring av estimatavvik knyttet til pensjon, 
og bokfører nå disse direkte mot egenkapitalen. 

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

Innlånsordning
Felleskjøpet Agri har innlånsordning for medlemmer, ansatte og 
organisasjoner innen landbruket. Rente på innskuddene i ordningen 
er knyttet opp mot lånerenten for Felleskjøpet Agri SA. 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 regn
skapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til transaksjoner i 
utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad.

Kontantstrømanalyse
Kontantstrømanalysen utarbeides etter den indirekte metoden. 
 Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd 
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Leasing
Leieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar 
med avtalens reelle innhold. Driftsmidler som leies på betingelser 
som i det vesentlige overfører økonomiske rettigheter og forpliktelser 
til selskapet vil bli håndtert etter reglene om finansiell leasing.
Operasjonell leasing kostnadsføres løpende, og klassifiseres som 
ordinær driftskostnad.

Der ikke annet er presisert, er alle tall i tusen kroner.

Noter
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NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON
Konsernets resultat fordelt på rapporteringsenheter 

2019 FKA Cernova Granngården Øvrige* Konsern
Driftsinntekter 11 635 246 1 921 886 2 008 132 611 365 16 176 629
Vareforbruk -8 513 422 -884 511 1 269 192 -144 035 -10 811 159
Frakter ved salg -433 044 -199 261 9 910 91 967 -734 182
Personalkostnader -1 452 563 -417 755 336 678 -211 071 -2 418 067
Ordinære avskrivninger -164 304 -91 160 33 818 -69 051 -358 332
Andre driftskostnader/tap på 
fordringer

-861 455 -252 111 343 802 -25 765 -1 483 134

Driftsresultat 210 457 77 088 14 732 69 476 371 753
Finansposter -92 130 -18 059 7 321 -58 945 -176 455
Andel resultat tilknyttede selskaper 1 693 -77 429 -75 736
Resultat før skatt 118 327 60 722 7 411 -66 898 119 562

*Øvrige består av Agri Eiendom, Nelson Garden, porteføljeselskaper og konsernposteringer    

2020 FKA Cernova Granngården Øvrige* Konsern
Driftsinntekter 12 067 010 2 106 307 2 515 593 593 157 17 282 067
Vareforbruk -8 743 043 -946 505 1 597 238 -67 572 -11 354 358
Frakter ved salg -436 436 -199 035 17 652 119 269 -772 392
Personalkostnader -1 499 819 -480 774 399 444 -226 152 -2 606 188
Ordinære avskrivninger -182 063 -108 333 39 493 -60 994 -390 883
Andre driftskostnader/tap på 
fordringer -826 587 -277 024 395 063 -37 959 -1 536 633

Driftsresultat 379 062 94 637 66 703 81 212 621 613
Finansposter -138 359 -18 421 8 084 -60 535 -225 400
Andel resultat tilknyttede selskaper 15 943 -43 354 -27 411
Resultat før skatt 240 703 92 159 58 618 -22 677 368 803

*Øvrige består av Agri Eiendom, Nelson Garden, porteføljeselskaper og konsernposteringer    

FKA  
2020

FKA  
2019

KONSERN  
2020

KONSERN  
2019

Landbruk 6 749 860 6 505 120 7 308 140 7 072 069
Detaljhandel Norden 3 095 199 2 865 121 5 615 234 4 882 407
Maskin 2 132 321 2 161 956 2 308 067 2 326 366
Mølle og bakerivirksomhet 2 106 307 1 921 886
Produksjon og vareforsyning 61 983 72 495 62 205 277 826
Eiendom 21 963 22 889 59 506 163 839
Øvrige* 5 684 7 665 -177 392 -467 764
Sum driftsinntekter 12 067 010 11 635 246 17 282 067 16 176 629

Konsernets driftsinntekter fordelt på virksomhetsområder 

*Øvrige består av Nelson Garden, porteføljeselskaper og konsernposteringer

2020 Norge Sverige Danmark Finland Konsern
Driftsinntekter 14 125 824 3 061 733 69 091 25 418 17 282 067

Konsernets driftsinntekter fordelt på geografi

Driftsinntekter i Felleskjøpet Agri SA er i all hovedsak i Norge.

2019 Norge Sverige Danmark Finland Konsern
Driftsinntekter 13 654 472 2 442 686 60 897 18 573 16 176 629

Noter
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FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Lønninger, inkl. styret 1 176 599 1 147 878 1 981 833 1 848 899
Arbeidsgiveravgift 163 307 161 003 348 162 328 145
Pensjonskostnader 59 761 56 894 110 538 107 637
Annen personalkostnad 100 152 86 788 165 654 133 386
Sum personalkostnader 1 499 819 1 452 563 2 606 188 2 418 067

NOTE 3 PERSONALKOSTNADER

Felleskjøpet Agri SA har en innskuddspensjonsordning for de ansatte.  Sparesatsene er på 5 % av lønn mellom 1 og 7,1 G og 8 % av lønn 
 mellom 7,1 og 12 G. Innbetalinger til innskuddsordningen kostnadsføres fortløpende. Delvis 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 pensjons
midler, 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.     
    
Felleskjøpet Agri SA og enkelte av datterselskapene har AFPordning for sine ansatte. Ordningen er å anse som en ytelsesbasert 
 flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en innskuddsordning. 

FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Beregnede pensjonsforpliktelser 79 742 80 410 407 644 362 406
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 79 742 80 410 407 644 362 406

Nåverdi årets pensjonsopptjening 1 978 5 149 1 621 25 497
Rentekostnad av forpliktelsen/avkastning av midler 2 606 77 8 416 1 136
Administrasjonskostnader 3 600 2 326 5 272 3 490
Arbeidsgiveravgift av innbetalinger 730 756 1 614 1 507
Innbetaling innskuddsordninger/annen pensjonskostnad 50 847 48 741 93 615 78 280
Netto pensjonskostnad 59 761 56 894 110 538 107 637

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 % 1,52,3 % 1,42,6 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,75 % 2,02,25 % 2,32,75 %
Forventet pensjonsøkning 0,02,5 % 0,02,5 % 0,02,0 % 0,02,5 %
Forventet Gregulering 2,00 % 2,50 % 1,82,0 % 1,82,5 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,80 % 4,30 % 2,43,8 % 3,84,3 %
Forventet årlig avgang før/etter 45 år 2,5 %/1 % 2,5 %/1 % 2,5 %/1 % 2,5 %/1 %

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

Felleskjøpet Agri SA pr. 31.12.20:  Antall ansatte:  1 841 Antall årsverk:  1 692
Tilsvarende tall for 2019: Antall ansatte:  1 831 Antall årsverk:  1 682

Felleskjøpet Agri konsern pr. 31.12.20:  Antall ansatte:  4 080 Antall årsverk:  3 344
Tilsvarende tall for 2019:  Antall ansatte:  3 676 Antall årsverk:  3 145     
    
               

Noter
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NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER

FKA Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 53 033 1 718 256 1 190 113 334 332 753 504 19 621 57 808 4 126 667
Årets tilgang 1 753 73 112 61 871 38 401 47 652 45 356 191 344
Andre endringer i anskaffelseskost 13 574 5 004 641 17 938
Anskaffelseskost pr. 31.12. 54 787 1 777 794 1 251 984 295 932 796 152 19 621 103 804 4 300 073
Sum akk. av og nedskrivninger  
pr. 31.12.

1 017 641 885 409 611 655 16 957 48 130 2 579 792

Bokført verdi pr. 31.12. 54 787 760 153 366 574 295 932 184 497 2 664 55 674 1 720 281

Benyttet avskrivningssats 24 % 15 % 1533 % 20 % 010 %
Årets avskrivninger 54 545 40 638 71 913 340 8 198 175 634
Årets nedskrivninger 1 810 4 027 592 6 429

Gevinst på salg i 2020 320 320

FKA - KONSERN Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 179 326 2 631 166 2 412 954 386 454 1 068 338 176 584 491 944 7 346 765
Årets tilgang 4 000 199 164 142 261 28 970 82 113 60 000 87 861 545 714
Andre endringer i anskaffelseskost 5 676 55 858 5 022 18 328 16 491 64 668 51
Anskaffelseskost pr. 31.12. 177 650 2 774 471 2 550 192 357 484 1 168 779 220 093 644 473 7 892 428
Sum akk. av og nedskrivninger  
pr. 31.12.

1 244 579 1 785 093 889 528 88 724 225 490 4 233 414

Bokført verdi pr. 31.12. 177 650 1 529 893 765 099 357 484 279 251 131 369 418 269 3 659 015

Benyttet avskrivningssats 24 % 1015 % 1533 % 1020 % 010 %
Årets avskrivninger 94 860 126 018 102 628 50 162 10 563 384 230
Årets nedskrivninger 2 033 4 027 592 6 652

Gevinst på salg i 2020 1 154 374 781

Revisor FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Lovpålagt revisjon 1 954 1 748 4 805 4 945
Andre attestasjonstjenester 42 561 217
Skatterådgivning 80 239 173 608
Andre tjenester 2 116 2 399 2 647 2 757
Sum 4 150 4 428 8 186 8 527

GODTGJØRELSER TIL LEDENDE ANSATTE
John Arne Ulvan* 

Konsernsjef
Terje Johansen ** 

Konstituert konsernsjef
Lønn 3 576 2 771
Andre avgiftspliktige ytelser 211 119
Pensjonskostnader 1 877 341
Sum 5 664 3 231

 *  John Arne Ulvan gikk av som konsernsjef den 1.3.2020. Ulvan har en sluttavtale med etterlønn inntil august 2021. 
** Terje Johansen har vært konstituert konsernsjef fra 1.3.2020. Johansen har i 2020, i tillegg til ytelsene over,  
   mottatt etterlønnsytelser opptjent i perioden han har vært visekonsernsjef. 
   
Det er i 2020 utbetalt kr 2 406 i godtgjørelse til styrets medlemmer.  

Noter
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NOTE 5 KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Kundefordringer 976 783 974 977 1 041 119 1 049 201
Avsatt til tap på kundefordringer 7 364 8 830 14 725 15 188
Bokførte kundefordringer 969 419 966 147 1 026 393 1 034 013
Andre kortsiktige fordringer 238 007 168 449 396 677 356 840
Fordringer konsernselskaper 96 559 59 465
Sum fordringer 1 303 985 1 194 061 1 423 070 1 390 853

FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Konstaterte tap på fordringer -903 2 769 -3 000 4 284

KONSERN 

Oversikt operasjonell og finansiell leasing
Årlig 

operasjonell leie
Årlig 

finansiell leie
Balanseført 

verdi
Eiendom (tomter/bygninger/lokaler) 407 223
Maskiner og utstyr 26 733 13 748 110 466
Annet driftsløsøre 7 894
Sum 441 849 13 748 110 466

FKA 

Oversikt operasjonell og finansiell leasing
Årlig 

operasjonell leie 
Årlig 

finansiell leie 
Balanseført 

verdi

Eiendom (tomter/bygninger/lokaler) 182 090      
Maskiner og utstyr 2 839         
Annet driftsløsøre 5 375       
Sum 190 304      

BOKFØRT GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER I KONSERNREGNSKAPET

Cernova
Varemerke Norgesmøllene 4 800
Lisenser og programvare 17 961

Goodwill Mesterbakeren 1 917
Goodwill Baker Brun 57 101
Varemerke Baker Brun 27 508
Sum 109 283

Granngården
ERPsystem og annen software 47 036
Varemerke 163 055
Kundeklubb 8 443
Kundekontrakter og  
relasjoner

1 577

Goodwill 46 545
266 657

Øvrige
NORGRO AS 5 841
SW Horto AB 2 741
Varemerke Nelson Garden 64 913
Goodwill Nelson Garden 41 725
U.Reist 142

115 360

FKA
Min Gård 5 488
Goodwill 
RingAlm

2 663

Software 50 187

58 338

Noter
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Årets skattekostnad fremkommer slik
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Betalbar skatt på årets resultat 8 277 12 333 38 243 38 770
Betalbar formuesskatt 0,3 % 7 112 7 762 7 112 7 762
Endring utsatt skattefordel 4 264 3 147 10 883 172
Avregning betalbar skatt tidligere år 371 23 277 7 590 19 477
Årets totale skattekostnad 20 024 40 225 63 828 65 838

NOTE 6 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

FINANSINNTEKTER
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Aksjeutbytte 50 801 49 700 14 716 3 283
Renter datterselskap 21 110 19 100
Andre renteinntekter 8 178 8 257 15 516 15 170
Agiovinning 100 991 28 251 111 611 34 007
Andre finansinntekter* 17 074 989 4 936 1 319
Sum finansinntekter 198 153 106 298 146 779 53 779

FINANSKOSTNADER
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Rentekostnader 140 280 109 476 170 175 149 458
Agiotap 152 520 52 191 168 239 56 963
Andre finanskostnader 32 643 32 961 33 765 23 812
Nedskrivning av finansielle eiendeler 11 069 3 800
Sum finanskostnader 336 512 198 428 372 178 230 233

NOTE 7 SKATT

Betalbar skatt fremkommer slik
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Ordinært resultat før skatt 240 703 118 327 368 803 119 562
Permanente forskjeller 10 256 26 468 27 020 16 208
Gevinst/tap ved salg av aksjer 12 711 36 713 23 956
Nedskrivning aksjer/lån 11 131 3 800 10 316 3 800
Mottatt utbytte 50 801 49 700 55 921 49 700
Andre skattefrie/pliktige inntekter/kostnader 330 155 950
Skattemessig resultat ANS / KS 15 943 1 552
Endring midlertidige forskjeller 22 444 14 380 18 064 5 990
Underskudd til fremføring 27 642 13 376
Avsatt bonus/avkastning individuell egenkapital 138 514 4 282 138 514 4 282
Grunnlag betalbar skatt 37 621 56 058 97 257 176 228
Betalbar skatt på årets resultat 8 277 12 333 38 243 38 770

* For Felleskjøpet Agri SA består posten i hovedsak av gevinst ved salg av investeringer, herunder salg av aksjene i Moelven Industrier ASA i 2020. 

Noter
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Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Resultat før skatt 240 703 118 327 368 803 119 562
Forventet inntektsskatt 22 % 52 955 26 032 81 466 26 304
Permanente forskjeller 2 256 5 823 11 084 4 631
Avsatt bonus/avkastning individuell egenkapital 30 473 942 30 473 942
Nedskrivning finansielle eiendeler 2 449 836 2 449 836
Mottatt utbytte 11 176 10 934 12 606 10 934
Andre poster 3 098 23 294 25 607 16 112
Goodwill avskrivninger 3 869 4 920
Andel resultat fra tilsluttede selskaper 5 676 26 454
Formuesskatt 7 112 7 762 7 112 7 762
Skattekostnad 20 024 40 225 63 828 65 858

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Fordringer 2 242 2 996
Varebeholdning 1 120 631
Driftsmidler 303 056 203 864
Gevinst og tapskonto 62
Pensjonsmidler/forpliktelse 115 320 65 944
Avsetninger 52 383
Sum midlertidige forskjeller 186 614 186 614
Grunnlag utsatt skatt 186 614 186 614
Balanseført utsatt skatt 50 319 41 055

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Betalbar skatt på årets resultat 8 277 12 333 38 185 40 999
Redusert betalbar skatt fra SkatteFUNN 1 143 2 485 2 726 2 485
Betalbar formuesskatt 7 112 7 762 7 112 7 762
Øvrige poster 2 428 16 361 3 478 15 940
Sum betalbar skatt 11 818 33 970 39 093 62 216

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Fordringer 12 564 13 571 11 393 13 872
Varebeholdning 78 015 72 993 74 036 67 402
Driftsmidler 56 460 63 991 247 148 148 486
Gevinst og tapskonto 8 096 10 120 11 517 10 007
Pensjonsmidler/forpliktelse 79 742 80 410 7 059 82 297
Avsetninger 24 891 38 066 71 545 38 091
Sum midlertidige forskjeller 259 768 279 150 385 547 360 154
Underskudd til fremføring 43 413 68 805
Grunnlag utsatt skattefordel 259 768 279 150 428 959 428 959
Balanseført utsatt skattefordel 57 149 61 413 93 565 94 371
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NOTE 8  AKSJER/ANDELER I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Forret nings
adresse

Eierandel/    
stemme

andel

Forel. res.
e. skatt 

2020

Egen
kapital

2020

Andel 
egen

kapital 
2020

Bokført 
verdi 
2020

Bokført 
verdi 
2019

Datterselskaper direkte eiet av FKA

Granngården AB** Malmö 100,00 % 45 383 132 296 132 296 287 712 336 192
Nordic Garden Holding AS* Lillestrøm 100,00 % 23 084 117 568 117 568 89 469
Agri Eiendom AS* Lillestrøm 100,00 % 35 178 286 652 286 652 66 709 66 709
NORGRO AS* Hamar 80,00 % 3 849 41 601 33 280 28 471 28 471
Labb AS Trondheim 100,00 % 62 20 413 20 413 19 861 19 861
Asfalt og Betongmaskiner AS Trondheim 100,00 % 1 810 15 521 15 521 15 000 15 000
Namdal Kornsilo og Mølle AS Overhalla 93,30 % 2 505 35 679 33 288 12 130 12 130
Grønt Maskin AS Rygge 100,00 % 8 219 1 000 1 000 8 219 12 453
RJ Maskiner AB Bjuv 100,00 % 677 6 931 6 931 7 290 7 290
U.Reist AS Lillestrøm 100,00 % 1 767 9 172 9 172 7 286
AgriPet AS* Lillestrøm 100,00 % 5 394 1 199 1 199 4 010 4 010
Grønt AS Lillestrøm 100,00 % 1 975 18 850 18 850 390
Norske Felleskjøp SA Oslo 100,00 % 4 141 22 291 22 291 146 146
Rishaug Holding AS Trondheim 100,00 % 186 4 597 4 597 144 144
Cernova AS* Bergen 66,00 % 78 874 463 436 305 868 132 132
Felleskjøpet Fôrutvikling AS Trondheim 66,00 % 515 17 624 11 632 50 50
FK Maskinutleie AS Lillestrøm 100,00 % 41 83 83 42
Dyresept AS Bergen 51,00 % 15 15
Gjøvik Hagesenter AS Gjøvik 100,00 % 2 947 2 281 2 281
Orient Import AS Bodø 100,00 % 5 692 5 692
SW Horto AB* Hammenhög 100,00 % 541 17 371 17 371
Sum investeringer i datterselskaper 547 074 502 603

*  Selskapene er morselskap i underkonsern og foreløpig resultat og egenkapitalen i noten er konserntall 
** Resultatet er justert for överavskrivninger i Granngårdens selskapsregnskap. Överavskrivningene utgjør 48 000 SEK   

Noter
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Agri Eiendom AS Cernova AS Nelson Garden 
Holding AS (100 %) AgriPet AS SW Horto AB (100 %) NORGRO AS (80 %)

Agri Eiendom Buvika 
AS (100 %)

Norgesmøllene AS 
(100 %)

Nordic Garden AS 
(89,51 %)

AgriPet AB (100 %) SW Horto Danmark 
A/S (100 %)

Bäckefors Gräv  
Aktiebolag (100 %)

Agri Eiendom 
 Stavanger AS (100 %)

Cernova Industri AS 
(100 %)

Andøytorv AS  
(80 %)

Agrinova Eiendom 
Svenska AB (100 %)

Opus Ingredients 
AS (66 %)

Nelson Garden AB 
(100 %)

Furene Eiendom AS 
(100 %)

Cernova Trading AS 
(100 %)

Nelson Garden A/S 
(100 %)

Gullåker AB (100 %) Norgesbakeriene 
Holding AS (100 %)

Albertines A/S  
(100 %)

Felleskaia AS (100 %) Stormøllen AS (100 %) Nelson Garden AS 
(100 %)

AE Tynset AS (100 %) Mesterbakeren 
Holding AS (100 %)

Nelson Garden Oy 
(100 %)

AE Namsos AS  
(100 %)

Mesterbakeren AS 
(100 %)

Nelson Logistic AB 
(100 %)

AE Finnsnes AS  
(100 %)

Tor Sevaldsen 
 Produksjon AS (59 %)

AE Ålesund AS  
(100 %)

Baker Brun Holding 
AS (100%)

AE Tunga AS (100 %) Baker Brun AS (100 %)

Baker Brun 
 Produk sjon AS 
(100%)

Datterselskaper eiet av datterselskaper som inngår i konsernregnskapet

Noter
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Forret nings
adresse

Eierandel/    
stemme

andel

Bokført 
verdi 
2019

Tilgang/
avgang

Resultat
andel*

Andre 
endringer

Bokført 
verdi 
2020

Tilknyttede selskaper bokført etter 
egenkapitalmetoden i konsern

Esbjerg Havnesilo A/S Esbjerg 50,00 % 203 566 12 077 5 666 221 307
Mimiro Holding AS Ski 37,72 % 136 089 14 000 20 870 877 130 095
Skånemøllan AB Skåne 21,12 % 57 375 1 321 5 185 63 882
Nærbakst AS Tønsberg 49,00 % 31 325 363 31 689
Graminor AS Hamar 36,70 % 27 264 1 028 468 28 759
Bakst Holding AS Mo 45,00 % 19 864 2 073 21 936
Fruens Handel Invest AS Kristiansand 49,00 % 17 432 3 379 1 715 19 095
Østfold Kornmagasin AS Sarpsborg 50,00 % 14 957 572 15 529
Toten Holding AS Østre Toten 50,00 % 8 210 1 478 6 732
Bioco AS Oslo 47,50 % 5 635 10 000 6 710 3 599 5 326
Agrol AS Oslo 50,00 % 3 405 900 288 4 593
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,00 % 4 040 461 3 579
Norwegian Cargosurvey AS Oslo 32,00 % 3 520 539 480 3 579
Dyrekassen AS Bergen 34,00 % 4 334 933 119 3 520
Agrikjøp AS Oslo 21,00 % 2 601 1 218 749 3 069
MelCompagniet ApS Danmark 17,70 % 2 228 638 244 2 622
Bakehuset NordNorge Holding AS Tromsø 36,00 % 4 205 2 429 1 775
Vekstmiljø AS Sandnes 20,00 % 2 926 730 1 944 1 712
Norimun AS Ås 46,20 % 1 976 139 532 14 1 596
Sagaplant AS Akkerhaugen 25,00 % 500 389 409 1 298
Jordfabrikken AS Innherred 50,00 % 1 500 216 304 980
Steinkjer Havnelager AS Steinkjer 26,00 % 609 56 42 595
European Agri Trade AS Aarhus 39,00 % 337 33 21 391
Norichick AS Ås 49,00 % 3 000 -682 3 843 162
Opplysningskontoret for brød og korn AS Oslo 38,00 % 35 35
Moelven Industrier ASA ** Moelven 0,00 % 338 835 338 835
Baker Brun Holding AS*** Bergen 40,00 % 15 599
Scandinavian Poultry Research AS Våler 0,00 % 972 972
Surnadal Havnelager AS**** Surnadal 13,80 % 391
Skog Holdco AS Lillestrøm 0,00 % 24 24

Sum investeringer i tilknyttede selskaper 909 753 318 692 9 108 7 898 573 857

*    Resultatandel er redusert med avskrivninger av goodwill og merverdier, samt nedskrivninger. 
**   Aksjene i Moelven Industrier ASA er solgt i januar 2020. Felleskjøpet Agri eide 15,9 % av Moelven Industrier ASA. Investeringen var klassifisert som investering   
      i tilknyttet selskap og vurdert etter laveste verdis prinsipp i konsernregnskapet.  
      Betydelig innflytelse ble ansett å foreligge gjennom aksjonæravtale med Eidsiva Vekst AS. 
***  Baker Brun Holding AS har i 2020 blitt et datterselskap etter at Norgesbakeriene Holding AS (del av Cernovakonsern) kjøpte opp resterende aksjer i selskapet. 
**** Surnadal Havnelager AS er ikke lenger et tilknyttet selskap pr 31.12.2020.         
    

Noter
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Forret nings
adresse

Eierandel/    
stemmeandel

Bokført verdi 
2020

Bokført verdi 
2019

Tilknyttede selskaper bokført  
etter kostmetoden i FKA 
Mimiro Holding AS Ski 37,72 % 165 200 151 200
Dyrekassen AS Bergen 34,00 % 35 685 35 685
Bioco AS Oslo 47,50 % 30 000 20 000
Østfold Kornmagasin AS Sarpsborg 50,00 % 16 944 16 944
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,00 % 2 720 2 720
Graminor AS Hamar 36,70 % 350 350
European Agri Trade A/S Aarhus 39,00 % 196 196
Norwegian Cargosurvey AS Oslo 32,00 % 190 190
Moelven Industrier ASA * Moelven 0,00 % 323 000
Scandinavian Poultry Research AS Våler 0,00 % 490
Surnadal Havnelager AS** Surnadal 13,80 % 77
Skog Holdco AS Lillestrøm 0,00 % 24

Sum investeringer i tilknyttede selskaper - FKA (kostmetoden) 251 285 550 876

NOTE 9  VARER
SPESIFIKASJON

FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

 Råvarer 306 483 294 996 429 472 416 333
 Korn 777 923 742 011 878 118 853 238
 Varer under tilvirkning/egenproduserte ferdigvarer  195 597 203 091 258 086 253 183
 Handelsvarer 1 333 891 1 291 767 2 002 637 1 922 197
 Sum varer 2 613 894 2 531 866 3 568 312 3 444 952

 Kostpris varebeholdning 2 691 893 2 605 488 3 734 878 3 575 722
 Nedskrevet for prisfallsrisiko og ukurans 78 000 73 622 166 565 130 770
 Sum varer 2 613 894 2 531 866 3 568 312 3 444 952

NOTE 10  EGENKAPITAL FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Egenkapital 1.1. 2 703 322 2 665 467 3 327 231 3 376 429
Endring innbetalt selskapskapital/aksjekapital 153 150 153 150
Tilgang/avgang minoritet 69 616
Utbytte til minoritet 7 000 7 400
Omregningsdifferanser 47 163 5 307
Estimatavvik pensjon direkte mot egenkapital 1 104 32 926 13 990 75 932
Andre endringer egenkapital 8 649 1 395 551 8 358
Årets resultat 220 679 78 102 304 975 53 724
Avsatt bonus/avkastning individuell egenkapital 85 600 6 075 85 600 6 075
Egenkapital 31.12. 2 828 801 2 703 322 3 643 101 3 327 231

*   Aksjene i Moelven Industrier ASA er solgt i januar 2020. 
**  Surnadal Havnelager AS er ikke lenger et tilknyttet selskap pr. 31.12.2020. 

Noter
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NOTE 11  VERDIPAPIRGJELD OG ANNEN RENTEBÆRENDE GJELD

VERDIPAPIRGJELD
FKA 

2020
FKA 
2019

Felleskjøpet Agri SA har utstedt følgende obligasjoner Opptaksår Valuta Forfall
NO 0010797327  Flytende rente 139 000 2017 NOK 2020
NO 0010705999  Fast rente 116 960 399 656 2014 NOK 2021
NO 0010706005  Fast rente 324 202 324 108 2014 NOK 2026
NO 0010850282  Flytende rente 203 000 500 000 2019 NOK 2022
NO 0010852074  Flytende rente 700 000 400 000 2019 NOK 2024
NO 0010915374  Flytende rente 650 000 2020 NOK 2025
Sum verdipapirgjeld 1 994 162 1 762 764

LANGSIKTIGE LÅN
FKA 

2020
FKA 
2019

Valuta KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Valuta

Gjeld til kredittinstitusjoner 350 000 NOK 346 666 738 649 NOK

ÅR 2021 2022 2023 2024 2025 Senere Sum
Forfallstruktur gjeld til kredittinstitusjoner konsern 196 556 261 791 54 566 753 549 700 775 373 590 2 340 828

TREKKFASILITETER 
Felleskjøpet Agri har tre bilaterale trekkfasiliteter på til sammen NOK 1,5 milliarder der alle er ubenyttet pr. 31.12.2020

Verdipapirgjeld har krav til egenkapitalandel på minimum 25 %

FINANSIELLE INSTRUMENTER 
Felleskjøpet Agri SA har følgende renteswapper som betaler fast og som er holdt utenfor balansen:

RENTESIKRING - FORFALLSSTRUKTUR

Sum 
sikringer  

2020

Sum 
sikringer 

2021

Sum 
sikringer  

2022

Sum 
sikringer  

2023

Sum  
sikringer 

2024

Gj.sn. årlig 
volum 

2025-2030
Aktive kontrakter  flytende til fast 1 990 000 1 990 000 2 040 000 1 990 000 1 840 000 1 141 667
Aktive kontrakter  fast til flytende 725 000 325 000 325 000 325 000 325 000 108 333

Obligasjonslån NO 0010705999 som er et fastrentelån er levert ferdig swappet slik at Felleskjøpet Agri SA betaler flytende rente 
og mottar en rente tilsvarende obligasjonslånets faste kupong.         
Obligasjonslån NO 0010706005 er swappet fra fast til flytende. Til sammen utgjør disse sikringene NOK 725 millioner.   
Gjennomsnittlig rente for alle rentesikringer er 1,91 % ved utgangen av 2020, denne kommer i tillegg til lånets rente.   
             

UREALISERT TAP/GEVINST RENTESIKRING
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Urealisert tap på renteswappene 250 900 146 000 252 500 145 000

INNSKUDD
Innskudd medlemmer og ansatte 776 759 806 697 776 759 806 697

Innskuddsordningen har ingen bindingstid og er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Noter
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NOTE 12  PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Gjeld til kredittinstitusjoner   365 895 457 133
  

FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld   504 382 602 604

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Driftsrelaterte garantier 111 855 78 963 111 855 78 963
Garantiansvar Oppgjørs og driftskredittordningen 81 198 52 896 81 198 52 896

FKA 
2020

FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Riving/oppryddingskostnader/andre avsetninger 2 275 428
Garantiavsetning 21 441 22 125 21 441 22 125
Sum 21 441 22 125 23 715 22 553

NOTE 13  REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER

NOTE 14  NÆRSTÅENDE PARTER
Konsernets transaksjoner med nærstående parter   
    
Konsernets øverste morselskap er Felleskjøpet Agri SA. Morselskapet er et samvirkeforetak og er eid av 44 000 
bønder/medlemmer. Alle transaksjoner med eierne og styrets medlemmer er på markedsmessige vilkår.

SALG AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Datterselskaper 578 513 414 714
Tilknyttede selskaper 4 703 3 691 119 090 115 589
Sum 583 217 418 405 119 090 115 589

KJØP AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Datterselskaper 467 696 429 542
Tilknyttede selskaper 58 296 25 766 68 702 25 968
Sum 525 991 455 308 68 702 25 968

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.  
 

Noter
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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 
rente struktur 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.  
Selskapet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. 
I tillegg overvåkes fremtidige kontantstrømmer knyttet til finansielle eiendeler og gjeld i balansen løpende.    
Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst.  
         
Obligasjonslån 
Felleskjøpet Agri sine obligasjonslån er notert på Alternative Bond Market (ABM) ved Oslo Børs.

NOTE 16   FINANSIELL RISIKO/FINANSIELLE INSTRUMENTER

NOTE 15  VESENTLIGE AVTALER

Felleskjøpet Agri har en aksjonæravtale fra 2005 med Fritt Ord, som garanterer Fritt Ord en minimumsavkastning på 7 % 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.

FORDRINGER PÅ NÆRSTÅENDE
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Datterselskaper 201 834 118 611
Tilknyttede selskaper 867 107 21 846 41 135
Sum 202 701 118 718 21 846 41 135

GJELD TIL NÆRSTÅENDE
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Datterselskaper 237 916 152 962
Tilknyttede selskaper 2 726 4 167 4 074 4 414
Sum 240 642 157 129 4 074 4 414

Renter på lån til nærstående er fastsatt på markedsmessig vilkår. Renteinntekter og rentekostnader som er eliminert på lån fra  morselskapet 
til datterselskaper er på 26,8 mill. kroner.        
        
Datterselskapenes trekk på ramme i konsernkontisystemet klassifiseres i morselskapets balanse som kortsiktig fordring  konsernselskaper 
eller kortsiktig gjeld konsernselskaper. Pr. 31.12.20 hadde datterselskapene 130,1 mill. kroner innestående i konsernkontisystemet. 
11,1  millioner kroner er klassifisert som kortsiktig fordring konsernselskaper og 141,2 mill. kroner er klassifisert som kortsiktig gjeld 
 konsernselskaper.              
            

Balanseposter som følge av kjøp og salg av varer og tjenester

Balanseposter som følge av finansiering 

LÅN TIL NÆRSTÅENDE
FKA 

2020
FKA 
2019

KONSERN 
2020

KONSERN 
2019

Datterselskaper 712 111 825 058
Tilknyttede selskaper 3 500 10 000 42 642 37 834
Sum 715 611 835 058 42 642 37 834

Noter
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Erklæring fra styret 
og konsernsjef
Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt årsmeldingen og årsregnskapet for konsernet 
Felleskjøpet Agri pr. 31. desember 2020.

Etter styret og konsernsjefens beste overbevisning er årsregnskapet utarbeidet i samsvar med 
 gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av 
 konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet pr. 31. desember 2020. 

Etter styret og konsernsjefens 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.

 Lillestrøm, 16. februar 2021

Erklæring fra styret

Anne Jødahl Skuterud, leder

Frank G. Fandin

Hans Kristian HagenErling Aune

Terje Johansen,
konstituert konsernsjef

Arne Elias Østerås

Sveinung Halbjørhus, nestleder

Wenche YtterliKarlOskar Fosshaug

Hans Petter Dyrkoren

AnnLisbeth Lieng

Elisabeth Holand

Else Horge Asplin
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Konsernledelsen 

Terje Johansen
Konstituert konsernsjef

Trine-Marie Hagen
Direktør økonomi

Halfdan Blytt
Direktør produksjon og vareforsyning

Eli Reistad
Direktør næringspolitikk og markesregulering

Line Hildonen Ramstad
Markeds og kommuniksjonsdirektør

Konsernledelsen
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Konsernledelsen i Felleskjøpet Agri har fem operative enheter og fire støttefunksjoner.  
I tillegg til aktivitetene i morselskapet er Cernova en del av  kjernevirksomheten og 
 representert i konsernets ledelse. HR, medlem, økonomi og kommunikasjon og marked 
 rapporterer direkte til konsernsjefen. Det samme gjør direktør for næringspolitikk 
og  markedsregulering, som av er en del av konsernledelsen fra 1. januar 2021. Dette 
er et  resultat av at Norske Felleskjøp avviklet og deres ansvarsområder er lagt inn 
i  Felleskjøpet Agri. Produksjon og vareforsyning, landbruk, maskin og detaljhandel 
 Norden er egne  divisjoner. 

Trond Fidje
Direktør detaljhandel Norden

Frode Dahl
Direktør maskin

Vegard Braate
Direktør medlem

Kari Wang Olsen
Direktør HR

Bjørn Stabbetorp
Direktør landbruk

Bjørn I Gjethammer
Adm. direktør Cernova

Konsernledelsen
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Returadresse:
Felleskjøpet Agri/Kundetjenesten
Postboks 469 Sentrum
0105 Oslo

Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm
tlf: 72 50 50 50 
epost: firmapost@felleskjopet.no
www.felleskjopet.no
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