
For Felleskjøpet ble 2021 et svært godt driftsår. For bonden ble året 
preget av ekstrem kostnadsøkning på mange områder. I et år med 
store forstyrrelser i internasjonale markeder og forsyningskjeder 
har Felleskjøpet vært opptatt av å sikre tilgang og rimeligst mulige 
driftsmidler til landbruket. Et viktig virkemiddel er faste kronepåslag, 
som innebærer at Felleskjøpet ikke øker sine marginer ved økt 
 omsetning.
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oppgaven vært å sikre tilgangen på 
driftsmidler for norske bønder. Det er 
ytet stor innsats i hele organisasjonen 
og Felleskjøpet har vært leveringsdyktig 
gjennom hele året. Eneste unntak var da 
Felleskjøpet valgte å sette førsesongs-
handelen med mineralgjødsel på pause 
i to uker høsten 2021 på grunn av stor 
usikkerhet rundt priser og situasjonen  
i det internasjonale gjødselmarkedet.  
I den vanskelige situasjonen har Felles-
kjøpet nytt godt av langsiktige og gode 
avtaler med solide leverandører, samt høy 
kompe tanse og lang erfaring hos våre 
ansatte som arbeider med innkjøp og 
logistikk.

Koronapandemien har bidratt til en 
 kraftig kostnadsvekst for landbruket. 
2021 har vært preget av rekordhøye 
 råvarepriser, sterk prisstigning på skips-
frakt og annen transport, produksjons-
forstyrrelser, forsinkelser av vitale kompo-
nenter til maskiner og utstyr, samt høye 
priser på byggematerialer. I tillegg nådde 
energiprisene i Europa ekstreme nivåer, 
særlig for gass. Mye av prisnivåene har 
fortsatt inn i 2022.

Styret har fått løpende oppdateringer 
fra administrasjonen om koronaens 
innvirkning på selskapets drift og land-
bruket. Felleskjøpet har måttet øke sine 
priser i takt med kostnadsutviklingen, 
men har kun faste påslag til dekning av 
drift og resultat på sentrale driftsmidler, 
for å  redusere kostnadsbelastningen til 
bonden mest mulig.

Ny konsernsjef
Etter en lang og grundig rekrutterings-
prosess kunne styret i januar 2021 

presentere Svenn Ivar Fure som ny 
konsernsjef i Felleskjøpet Agri. Fure 
ble gradvis involvert i virksomheten og 
tiltrådte stillingen formelt 1. juni. Fure har 
kunnskap om og stort engasjement for 
landbruk. Han har også solid erfaring fra 
strategisk og operativt arbeid i industri. 
Styret er svært fornøyd med å ha fått 
Fure på laget.

Sammen med styreleder, innledet 
konsern sjefen sitt arbeid med en om-
fattende besøksrunde i alle regioner i 
regi av medlemsavdelingen. Møtene med 
ansatte, tillitsvalgte og bønder ga mange 
innspill som har vært viktige bidrag 
både i den daglige driften og i arbeidet 
med ny strategiplan. Besøksrunden var 
sær deles nyttig etter perioden med 
begrenset fysisk kontakt på grunn av 
korona pandemien, og det planlegges en 
tilsvarende besøksrunde i 2022.

LANDBRUK
Landbruksvirksomheten har fortsatt 
sin positive utvikling med omset-
ningsvekst på nær syv prosent i 2021. 
Mye av  økning en er som følge av 
økte priser på varer, råvarer og energi. 
Koronasitua sjonen med tidvis stopp i 
grensehandel en, mindre  reising og større 
hjemmeaktivitet har påvirket det norske 
matvaremarkedet positivt også dette året. 
Dette har igjen virket inn på etterspørs-
elen etter driftsmidler.

Som beskrevet tidligere, skjerpes 
konkurransen i landbruksmarkedet, ikke 
minst om store produsenter med gunstig 
beliggenhet. Styret og  administrasjonen 
har i 2021 utredet og iverksatt tiltak 
både i kraftfôr- og kornmarkedet for å 

sikre Felleskjøpets posisjon. Styret vil 
understreke at alle kunder er like viktige 
for Felleskjøpet, og at det er nødvendig 
å tilby konkurransedyktige betingelser 
til alle. En viktig begrunnelse fra styrets 
side er å sikre store volumer for å utnytte 
 kapasiteten og holde enhetskostnadene 
nede i Felleskjøpets mange kraftfôr-
fabrikker og kornanlegg.

Parallelt med tiltak i markedet planlegger 
Felleskjøpet store investeringer i industri 
og anlegg. Kraftfôrfabrikkene i Midt-
Norge oppgraderes til mer effektiv drift 
og med nye muligheter for både råvarer 
og ferdigvarer. 

Felleskjøpet har overkapasitet i kraftfôr-
produksjonen. Dagens anleggsstruktur 
er blant annet preget av fusjoner mellom 
tidligere Felleskjøp, og ville vært en annen 
dersom Felleskjøpet Agri skulle etablert 
en produksjon for å betjene dagens 
kraftfôrmarked. Framskrivingen viser en 
svak utvikling i etterspørsel etter kraftfôr 
i årene framover. Det forventes også en 
rekke endringer knyttet til HMS, bærekraft, 
råvarer osv. som vil kreve investeringer 
i fremtidens kraftfôrfabrikker. Styret har 
derfor nedsatt en arbeidsgruppe for å 
utrede om endringer i anleggsstruktur kan 
gi en mer optimal produksjon og logistikk 
rundt kraftfôr. Målet er reduserte kost-
nader for bonden, økt konkurransekraft 
for Felleskjøpet, bærekraftige løsninger og 
god leveringssikkerhet. 

Det er videre planlagt store investeringer 
i kornstrømmen. Det er planlagt å bruke 
500 millioner kroner til nye anlegg, vedlike-
hold og modernisering. Det planlegges et 
nytt kornanlegg på Øvre Romerike med 

«For å oppfylle Felleskjøpets mål om å styrke 
 medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, er  styrets 
ambisjon å tilby bonden så rimelige driftsmidler som 
mulig, effektive og bærekraftige løsninger og være et 
attraktivt salgssamvirke for korn.»

For å oppfylle Felleskjøpets mål om å 
styrke medlemmenes økonomi på kort 
og lang sikt, er styrets ambisjon å tilby 
bonden så rimelige driftsmidler som 
mulig, effektive og bærekraftige løsninger 
og være et attraktivt salgssamvirke for 
korn. Det er styrets klare ambisjon å være 
leverandør for alle bønder, uavhengig av 
størrelse, beliggenhet og produksjon. 

Konkurransesituasjonen i markedet 
hardner til, og utviklingen går i retning 
av færre bønder og større bruk. Det er 
 styrets ansvar å vurdere hvilke beting-
elser Felleskjøpet må operere med for 
å være attraktiv for alle kundegrupper. 
Samtidig forholder styret seg til samvirke-
loven som slår fast at et samvirkeforetak 
skal behandle alle medlemmer likt, og at 
forskjellsbehandling krever saklig grunn. 
Dette er krevende problemstillinger som 
styret og administrasjonen har brukt mye 
tid på i 2021. 

Ulike betingelser basert på volum som 
kan begrunnes ut fra mer rasjonell drift, 
er ikke nytt i samvirke. Styret ser det 
som helt nødvendig å ha muligheten til 
å variere betingelser for å sikre konkur-
ransekraften i alle kundesegmenter. 
Høye markedsandeler og store volumer 
gjør at Felleskjøpets produksjonsanlegg 
og  logistikksystemer kan utnyttes mer 
 optimalt og holder enhetskostnadene 
nede for alle medlemmer. God og lønnsom 
drift er også nødvendig for at Felleskjøpet 
skal kunne opprettholde et bredest mulig 
tjeneste tilbud over hele landet.

Dette er vanskelige spørsmål i et sam-
virkeforetak, men avgjørende for å 
ivareta selskapets framtid. Styret er svært 

opptatt av å drøfte disse spørsmålene 
med de tillitsvalgte og sikre at interne 
 retningslinjer og beslutninger er godt 
kommunisert og forankret. Spørsmålene 
er drøftet på tillitsvalgtkonferanser, i 
møter mellom styreleder og distrikts-
rådsledere og i andre fora. Spørsmålene 
blir også tema på kretsmøtene i 2022.

STRATEGI FOR FRAMTIDEN
Styret startet i 2021 en gjennomgang 
av Felleskjøpets strategi i tråd med 
 selskapets rutiner. Målet er å peke ut en 
tydelig retning i tråd med formålspara-
grafen for videre utvikling av konsernet 
og sikre god forankring av strategien 
blant eiere og ansatte. Det er jobbet 
med å definere nåsituasjon og framtids-
scenarioer, blant annet basert på en 
framskriving av utviklingen i norsk land-
bruk utført av Agri Analyse.

Det har skjedd store endringer for land-
brukets samvirkeselskap de siste årene 
med stadig hardere konkurranse fra 
andre aktører i et landbruksmarked med 
begrenset vekst. For å sikre inntjening 
til å utvikle selskapet, har Felleskjøpet 
hatt en langsiktig satsing på forbruker-
handel i våre butikker, og næringsmidler 
i  kornsektoren gjennom datterselskapet 
Cernova. Felleskjøpet er avhengig av god 
lønnsomhet fra egen drift for å utvikle 
selskapet, også fordi samvirkeforetak ikke 
har samme mulighet som aksjeselskaper 
til å hente inn kapital. Det er styrets 
oppfatning at Felleskjøpet derfor ikke 
kan bære en rekke ekstrakostnader som 
konkurrentene ikke har.

Konsernets virksomhet er betydelig med 
bred aktivitet i morselskapet, datter-

selskaper og tilknyttede selskaper.  
I strategiarbeidet foretas det en vurder-
ing av virksomhetens omfang opp mot 
Felleskjøpets formål og visjon, merkevare, 
risiko, investeringskapasitet og vekst-
ambisjoner. Videre har det vært behov for 
vurderinger knyttet til eierskap, finansi-
ering og forventninger til avkastning.

I strategiarbeidet som pågår ligger 
kjernevirksomheten fast, og det vil bli 
foretatt en vurdering av hvilke tilknyttede 
områder som det er naturlig å videre-
utvikle.

Alle tillitsvalgte deltar i strategiarbeidet, 
blant annet under en fysisk samling i 
slutten av november og digitale møter i 
januar 2022. Ny strategisk plattform for 
konsernet er planlagt vedtatt sommeren 
2022.

RESULTAT OG BONUS
Konsernet Felleskjøpet Agri økte sin om-
setning til 18,7 milliarder kroner og fikk et 
resultat før skatt på 470,5 millioner kroner 
i 2021. 

Styret mener resultatet gir grunnlag for 
utbetaling av bonus til medlemmene, og 
avsetning av overskudd til medlemmene, 
og foreslår derfor til årsmøtet at totalt 
70,5 millioner kroner av årsresultatet 
disponeres til medlemmene. Styret forslår 
at bonusen for 2021 legges på et høyt 
nivå i forhold til resultat og regelverk ut 
fra et ønske om å bidra til bedre likviditet 
hos eierne. 

DRIFT
Koronapandemien preget driften også 
i 2021, og for Felleskjøpet har hoved-
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investeringer i driftsbygninger. En rekke 
prosjekter er under planlegging, men 
mange bønder er avventende på grunn 
av usikkerhet rundt kostnadsutvikling og 
rammebetingelser. 

Nytt sentrallager
Våren 2022 tar Felleskjøpet i bruk sitt nye 
moderne logistikksenter på Gardermoen. 
Lageret blir et senter for Felleskjøpets 
vareforsyning til landbruket og forbruker-
markedet, og innebærer et radikalt løft 
for selskapets logistikkapasitet og mer 
kostnadseffektiv drift.

MASKIN
2021 ble beste år noen gang for maskin-
virksomheten med en omsetning på 
over 2,5 milliarder kroner. Takket være 
solide leverandører, tidlige og framsynte 
innkjøp og stor innsats fra ansatte, har 
Felles kjøpet vært leveringsdyktig av de 
fleste typer maskiner, til tross for pro-
duksjonsutfordringer og forsinkelser i 
internasjonale markeder. Felleskjøpet 
har  samarbeidet tett med sine hoved-
leverandører for å lykkes.

Traktormarkedet i Norge hadde en 
flat utvikling i 2021. John Deere ble 
klar markedsvinner med 22,9 prosent 
markeds andel og hundre flere solgte 
traktorer enn noe annet merke. John 
Deeres satsing på stortraktor har vært 
vellykket også i Norge. Samtidig har John 
Deere utviklet modeller i mellomklassen 
som passer godt til norske forhold. I 2021 
kåret Europas traktorjournalister John 
Deere 7R til årets traktor og John Deere 
6120M til årets flerbrukstraktor. Med både 
John Deere og Sampo i sortimentet har 

Felleskjøpet styrket sin posisjon i tresker-
markedet.

Felleskjøpet har tatt en klar lederposisjon 
innen presisjonsjordbruk. Presisjons-
teknologien gir nye muligheter for riktig 
bruk av maskiner og innsatsmidler, og 
blir stadig viktigere for å drive lønnsomt 
og bærekraftig. Felleskjøpet legger nå til 
rette for å hjelpe bøndene til å  utnytte det 
store potensialet som ligger i presisjons-
utstyr gjennom rådgiving, kurs og 
oppfølging. 

Felleskjøpets verksteder har håndtert 
koronasituasjonen godt. Omsetningen 
har økt, og målinger av kundetilfredshet 
har aldri vært bedre enn for 2021. Ved 
årsskiftet hadde Felleskjøpet 38 lærlinger 
i verkstedene, to flere enn ett år tidligere.

Det er gjort endringer innenfor kategorien 
vei og anlegg med tettere samarbeid med 
leverandører og mer målrettet innsats 
mot entreprenører.

Salg av utstyr til innendørsmekani-
sering hadde sterk vekst med en om-
setningsøkning på nær 20 prosent.

I slutten av november samlet Norges 
største landbruksmesse, Agroteknikk, 
37 000 besøkende. Felleskjøpet var 
største utstiller og opplevde rekord-
stort salg under messen. I september 
og oktober gjennomførte Felleskjøpet 
en stor jubileumsturne med besøk til 19 
avdelinger i alle regioner som markerte 
selskapets 125-årshistorie. Sommer og 
høst var det også mulig å gjennomføre 
gras- og jordarbeidingsdemonstrasjoner. 

Arrangementene var godt besøkt. Store 
deler av året ble likevel preget av korona-
situasjonen, og Felleskjøpet fortsatte 
sine Agrofil-sendinger på nett med bredt 
faglig innhold.

HANDEL
Veksten i Felleskjøpets butikkvirksomhet 
fortsatte i 2021 med en omsetnings økning 
på nesten ni prosent i Norge og over fire 
prosent i Sverige. Samlet  omsetning for 
detaljhandelsvirksomheten endte på seks 
milliarder kroner. De fleste kategoriene 
hadde positiv utvikling i begge land.  
I Norge var veksten størst for hage/ute-
rom og kjæledyr, der butikkene hadde 
flere kundebesøk enn året før. Butikk- 
konseptet videreutvikles nå for å tydelig-
gjøre satsingen på kjernekunder innenfor 
landbruk, kjæledyr og hage/uterom, med 
utrulling av nytt uttrykk i  butikkene i 2022. 
Markedene for detalj handel er noe ulike 
i Norge og Sverige. Det er derfor gjort 
endringer i organisa sjonen, både nordisk 
og i de to kjedene for bedre å sikre lokal 
kundeopplevelse på tvers av butikk og 
e-handel. I Norge styrkes samarbeidet på 
tvers av divisjon ene gjennom kampanjer 
og initiativ mot bonden.

Netthandelen er hittil dominert av for-
brukerkundene, og handelen er størst 
innenfor kategorien hage/uterom. Målet 
er videre sterk vekst og det er satt sterkt 
fokus på å forbedre kundeopplevelsene 
for e-handel både i Norge og Sverige.  
I 2022 lanseres en ny nettløsning som vil 
gjøre det enklere for bønder, proffkunder 
og forbrukere å komme direkte inn i «sitt 
miljø» i nettbutikken.

nasjonal betydning, og en rekke tiltak 
ved flere av de i alt 42 kornmottakene og 
lagringsstedene Felleskjøpet har.

Samlet salg av kraftfôr ble over 950 000 
tonn i 2021, som er en økning mellom en 
og to prosent. Utviklingen for drøvtygger-
fôret Formel var stabil, mens salget av 
både svinefôret Format og fjørfefôret 
 Kromat økte. På årsbasis økte Felles-
kjøpets markedsandel på kraftfôr.

Arbeidet for å styrke norsk grovfôr-
produksjon fortsatte i 2021. Felleskjøpet 
ønsker å bidra til at norsk matproduksjon 
skjer på mest mulig norske ressurser, og 
her er grovfôr helt avgjørende. I tillegg 
bruker Felleskjøpet mest mulig norsk korn 
og kortreiste råvarer i kraftfôret. Felles-
kjøpet Fôrutvikling foretar fortløpende 
optimalisering av resepter og blandinger 
for å sikre best mulig resultat for bonden. 
Dette har vært særlig viktig med betyde-
lige prisøkninger på importerte råvarer. 
Det ble gjennomført prisøkninger på 
kraftfôr i desember 2021 og januar 2022, 
hvor økningene var minst for kraftfôr med 
høy andel norsk korn.

2021 ble et ganske normalt kornår med en 
forventet totalavling på cirka 1,14  millioner 
tonn, som er omtrent på nivå med 
 gjennomsnittet siste fem år. Høsten 2021 
mottok Felleskjøpet mer enn 520 000 
tonn korn fram til nyttår. Felleskjøpets 
markedsandel gikk noe ned i kornåret 
2020/2021. 

Mye høstkorn gikk ut vinteren 2020/21, 
og det ble derfor et stort vårkornareal. 
Årets mathveteandel er anslått å bli 74 

prosent. De siste årene har stimulering av 
vårhvetesorten Mirakel ført til overlagring 
av norsk hvete med sterk  proteinkvalitet 
(klasse 1). Framover er det viktig å lykkes 
like godt med å produsere norsk hvete 
med en markedstilpasset fordeling 
 mellom de ulike proteinkvalitetene.

I begynnelsen av 2021 tok Felleskjøpet 
sammen med Norges Bondelag og NMBU 
initiativ til å samle aktørene i verdikjeden 
for korn og bakevarer til en satsing på norsk 
matkorn og norske proteinvekster. Etter-
spørselen etter norske produkter basert 
på norske råvarer er økende, og målet er at 
norskprodusert matkorn og proteinvekster 
kan ta posisjoner på  produktområder som 
er sterkt utfordret av import. Initiativet er 
godt mottatt og hele verdikjeden,  inkludert 
dagligvare handelen, er med i « Partnerskap 
for matkorn og plante proteiner» som 
ble lansert i august 2021. Styret mener 
det  ligger store muligheter for korn-
produsentene i dette markedet og har  
store forventninger til satsingen.

Lavere tilgang på norsk fôrhvete de siste 
to årene har ført til en liten nedgang i 
bruk av norsk korn i kraftfôret. Norsk-
andelen i Felleskjøpets kraftfôr var likevel 
over 50 prosent. For bygg, havre, rug og 
hvete var norskandelen over 90 prosent. 
På tross av ulike tiltak for å øke norsk-
andelen av proteinråvarene er dette 
fortsatt lavt og gjenstand for videre til-
taksutvikling. Felleskjøpet har likevel klart 
å redusere bruken av soyamel gjennom 
utvikling i Norge og satsning på andre 
proteinråvarer. I perioden 2010 til 2021 har 
Felleskjøpet tilnærmet halvert andelen 
soya brukt i kraftfôr.

2021 har vært et dramatisk år i gjødsel-
markedet. Historisk høye energi- og 
produksjonspriser og sterk etterspørsel 
internasjonalt, førte til en uoversiktlig 
situasjon med kraftig økning i prisene. 
Felleskjøpet forhandler innkjøpspriser 
og -volum på NPK-gjødsel for lange 
perioder, ofte for perioder opp mot seks 
måneder. For ren nitrogengjødsel settes 
prisene hyppigere, normalt hver måned. 
Utviklingen ut over høsten var uoversikt-
lig med nye prisøkninger. I slutten av 
november kom ytterligere en kraftig 
prisøkning. Samlet prisøkning på noen av 
de mest brukte NPK-slagene har vært på 
totalt 120 prosent fra mai til desember. 
Felleskjøpet har arbeidet for å sikre norsk 
landbruk tilgang på gjødsel, men innførte 
på grunn av stor usikkerhet rundt prisene 
midlertidig stopp i handelen fra 12. 
oktober. Handelen med NPK- gjødsel ble 
gjenåpnet 27. oktober og med nitrogen-
gjødsel 15. desember. På grunn av lange 
avtaleperioder har Felleskjøpet hatt 
 gunstige priser på NPK-gjødsel sammen-
lignet med internasjonale priser både 
i vår- og høstsesongen. Prisøkningene 
for bonden har likevel vært svært høye. 
Felleskjøpet solgte mer gjødsel andre 
halvår enn samme periode året før.

Også for enkelte andre plantekultur-
produkter har det vært betydelige pris-
økninger i 2021. For norskprodusert frø og 
såkorn har situasjonen vært normal.

Det er betydelig interesse for nybygg og 
ombygginger i landbruket, men aktivi-
teten i 2021 har vært påvirket av store 
prisøkninger og begrenset tilgang på 
offentlige tilskudd. Det er stort behov for 
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Det arbeides med planer om flere større 
investeringer i bakerier og bakelinjer hos 
Mesterbakeren som vil sikre selskapets 
leveringsforpliktelser til Rema 1000.

Både Valsemøllen AS i Danmark og 
Skånemøllen AB i Sverige har hatt positiv 
utvikling i 2021.

Felleskjøpet Vekst
Datterselskapene innenfor hagebruk, hus 
& hage og sirkulærøkonomi er samlet i 
virksomhetsområdet Felleskjøpet Vekst. 
Området består av selskapene NORGRO 
AS, SW Horto konsern, Nelson Garden 
konsern, Grønt Maskin AS, RJ Maskiner 
AB og Bioco AS. Selskapet Asfalt og 
Betongmaskiner AS ble solgt høsten 2021 
til Anleggsgruppen AS. 
 
Aktivitetsnivå innenfor Felleskjøpet Vekst 
har vært høyt i 2021 og omsetningen 
endte på 1,4 milliarder. Omsetnings-
veksten i 2021 var på 7,3 prosent. Nelson 
Garden konsern, som er rettet mot 
 forbrukermarkedet i Norden, har blitt 
påvirket positivt av økt interesse for hage. 
Denne trenden forventes å vedvare, med 
noe mindre kraft ved bortfall av restrik-
sjoner knyttet pandemien. Nelson Garden 
konsern leverte rekordomsetning og et 
solid resultat i 2021.
 
NORGRO AS og SW Horto konsern er 
ledende aktører innenfor driftsmidler til 
grøntnæringa (produsenter av grønn-
saker, frukt og bær) i henholdsvis Norge 
og Sverige. Grønt Maskin AS og RJ 
Maskiner AB leverer maskiner primært 
til grøntnæringa i henholdsvis Norge 
og Sverige. Alle selskapene har hatt en 

 positiv utvikling i 2021, til tross for en 
utfordrende situasjon for grøntprodusent-
ene i forhold tilgang på bemanning og 
endring i etterspørsel. Det totale verdi-
skapningen innenfor grøntnæringa har 
utviklet seg positivt i 2021.
 
Bioco AS er eid sammen med Norilia AS 
(eid av Nortura). Selskapet produserer og 
utvikler nye råvarer til human ernæring 
og kjæledyrprodukter basert på pluss-
produkter fra Nortura sitt kyllingslakteri i 
Hærland. Råvarene fra Bioco er en viktig 
innsatsfaktor i Felleskjøpet Agri sitt egen-
produserte kjæledyrfôr. Selskapet har 
hatt en positiv utvikling i 2021.

BÆREKRAFT, KLIMA OG GRØNN 
KONKURRANSEKRAFT 
Å gjøre norsk jordbruk og matproduksjon 
mer bærekraftig, er helt avgjørende for 
fremtidig konkurransekraft. Felleskjøpet er 
den viktigste leverandøren til den  norske 
bonden, og har derfor en viktig rolle når 
norsk jordbruk skal redusere klimagass-
utslippene, styrke dyrevelferden og 
produsere mat med mer norske råvarer. 
Tilpassede produkter, teknologi, tjenester 
og våre medarbeidere er av gjørende for 
å lykkes med en bærekraftig omstilling.  
Styret har vedtatt selskapets bærekraft-
strategi med 10 hovedmål. Se Felleskjøpets 
bærekraftrapport 2021 for mer informasjon.

Felleskjøpet ble i 2020 sertifisert i 
 henhold til miljøstandarden ISO 14001. 
Felleskjøpet har identifisert de vesentlige 
miljøaspektene ved sin virksomhet, basert 
på et fastsatt sett av kriterier. Vi  vurderer 
miljøpåvirkning både ved normal og 
unormal drift.  

De vesentlige aspektene er energifor-
bruk, klimagassutslipp, støv, støy, avfall 
og eventuelt utslipp ved en uønsket 
 hendelse. Det er utarbeidet risiko-
vurderinger, mål og rutiner for å be-
grense miljøpåvirkningen. I tillegg finnes 
det beredskapsplaner for å håndtere 
 uønskede hendelser.

I vårt avvikssystem registrerer og følger 
vi opp alle hendelser, nestenulykker og 
eksterne henvendelser knyttet til ytre 
miljø. Vi har i 2021 ikke hatt noen hendel-
ser som har gitt skade på miljøet. Det er i 
2021 registrert cirka 30 hendelser knyttet 
til ytre miljø, hovedsakelig mindre søl av 
kjemikalier som er håndtert uten at det 
har påvirket miljøet.  

Felleskjøpet vurderer at virksomheten 
ikke påvirker ytre miljø mer enn det som 
må anses som vanlig for tilsvarende 
virksomheter. Felleskjøpet vil kunne på-
virkes av endringer i miljø og klima, men 
 vurderer at risiko for at det vil påvirke 
virksomheten i vesentlig negativ grad er 
lav. Se Felleskjøpets bærekraftrapport 
for 2021 for mer informasjon om energi-
forbruk, klimagassutslipp og avfall.

MEDLEM – NÆRINGSPOLITIKK
Felleskjøpet Agri er et samvirkeforetak 
som i sin helhet eies av norske bønder, 
totalt cirka 40 000. Felleskjøpets formål 
er å styrke medlemmenes økonomi i 
landbruksvirksomheten på kort og lang 
sikt. Dette skal skje på en bærekraftig 
måte. Foretaket styres etter demokratiske 
prinsipper. Medlemmene er inndelt i 
kretser som velger sine representanter til 
årsmøtet. Årsmøtet er konsernets høyeste 

I 2021 startet Felleskjøpet med «Mat i 
butikk» i seks butikker som en pilot med 
Nortura som samarbeidspartner. Dette 
har fått positiv respons blant bønder som 
ser sine egne produkter i bondens butikk. 
Seks av ti kjøpere er forbrukerkunder, 
og viser at konseptet har falt i smak 
også i forbrukermarkedet. Satsingen 
utvides i 2022 med Tine og etter hvert 
flere  leverandører av produkter med høy 
 kvalitet fra den norske bonden.

Detaljhandel utvikler stadig sitt  tjeneste- 
og servicetilbud til kjæledyr- og hage-
kunder, i første omgang gjennom 
«Grannhjälpen» og «Husdjurshjälpen» i 
Granngården. Tilbudet vil også få større 
plass i Norge, men tilpasset lokale for-
hold.
 
Bonde i butikk
Bonden er detaljhandels største og 
viktigste kundegruppe i Norge, og 
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. Her er det 
en nyttig dialog med referansegruppe 
av tillitsvalgte. Gjennom Bonde i butikk 
tilbys kvalitetsprodukter og storkjøp til 
konkurransedyktige priser. Det arbeides 
med å utvikle butikkonseptet videre med 
mål om å skape en god handleopplevelse 
som proffkunde i god sameksistens med 
forbrukersatsingen. Bonden skal ivaretas 
som kunde på tvers av divisjoner.

Kjæledyr
Interessen for å eie kjæledyr har «tatt av» 
under koronapandemien, og spesielt salg 
av utstyr til hund har vist sterk utvikling 

i butikkene både i Norge og Sverige. 
Felleskjøpet fortsetter derfor sin satsing 
mot dette markedet. Det arbeides med 
oppgradering av sortiment og uttrykk 
i butikk, i tillegg til kraftig fokus på 
kjæledyr i e-handelskanalene.

Felleskjøpets nye digitale satsing i 
kjæledyrmarkedet, Dyrekassen, har i 2021 
hatt et krevende år med svakt resultat. 
Dette skyldes omstilling og konsolidering 
av sortiment, lager og varestrøm med 
Granngården og dårlig tilgjengelighet 
på varer fra et stort antall leverandører. 
Selskapet hadde imidlertid en salgsvekst 
på 20 prosent i 2021, og gjennom tiltak 
som er iverksatt anses det å være gode 
forutsetninger for lønnsom vekst i årene 
framover.

Hage/uterom
I takt med at forbrukerne under korona-
nedstengningene har nyttet tiden til 
å oppgradere hus og hage, har Dyrk- 
konseptet slått godt an med sterk vekst 
for jordprodukter, planter, vanningsutstyr 
og drivhus. Ved utgangen av 2021 hadde 
Felleskjøpet 48 hagesentre (helårs og 
sesong), og det vil bli åpnet flere i 2022. 
Konseptet utvikles både i Norge og 
Sverige med basis i de sentrene som har 
lykkes best.

Sommeren 2021 åpnet  Felleskjøpets 
første urbane spesialbutikk for hage/ 
uterom og kjæledyr på Fornebu. 
 Erfaringene er gode. Den Oslo-nære 
 butikken har dessuten stort salg av 
Felleskjøpets profiltøy, et godt  eksempel 
på at merkevaren appellerer til «folk 
flest».

Selskapet U.Reist, som er spesialisert mot 
urbant landbruk, grønne tak og uterom 
i by, møter stor interesse i forlengelsen 
av det vellykkede prosjektet på Økern 
Portal i Oslo, og leverte tilfredsstillende 
resultater.

KORNBASERTE NÆRINGSMIDLER
Felleskjøpets mølle- og bakerivirksomhet 
er samlet i konsernet Cernova. I 2021 var 
Cernovas omsetning nesten 2,2 milliarder 
kroner. Cernova har i tillegg eier andeler 
i møller og bakeriselskaper i Norge, 
 Sverige, Danmark og Tyskland.

Matmelmarkedet er fortsatt høyere enn 
normalåret 2019. Utviklingen i marked-
ene for brød og bakevarer har vært 
stabil både innen dagligvare og storhus-
holdning, mens bakeriutsalgene i Norge 
hadde sterk vekst i 2021. Norgesmøllene/
Møllerens har beholdt sine markeds-
posisjoner. 

2021 har vært preget av sterk prisøkning 
på råvarer, som har skapt press på 
 marginene i mel- og bakeribransjen. Det 
har vært klart større tilgang på norsk 
mathvete i klasse 1 enn behovet. 

Norgesmøllene og bakeriene i Cernova 
driver et aktivt produktutviklingsarbeid. 
De siste årenes satsing har etablert 
Urkraft havreprodukter, som er basert 
på norsk havre, som et solid varemerke. 
Sortimentet er utvidet i 2021. Det har vært 
sterk vekst for havrebars som ble lansert 
i 2021, og som selges i flere dagligvare-
kjeder. Det arbeides med utvikling av 
havredrikker, et marked som vokser med 
30 prosent årlig.

«Felleskjøpet er den viktigste leverandøren til 
den norske bonden, og har derfor en sentral 
rolle når norsk jordbruk skal redusere klimagass-
utslippene, styrke dyrevelferden og produsere 
mat med mer norske råvarer.»
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saken. Dommen fra lagmannsretten 
er dermed rettskraftig. I dommen ble 
Felleskjøpet dømt til å betale Infor 
erstatning på 84 millioner kroner med 
tillegg av renter. Felleskjøpet ble også 
idømt saksomkostninger på 50 millioner 
kroner, men dette punktet ble opphevet 
av Høyesteretts ankeutvalg og sendt 
tilbake for ny behandling. Det er gjort 
avsetning og nedskrivning på totalt 236 
millioner kroner i regnskapet knyttet til 
Infor- prosjektet og dommen i lagmanns-
retten. Utbetalingen til Infor vil skje i 
2022. Infor-saken er dermed en betydelig 
regnskapsmessig belastning i et år ellers 
preget av svært gode resultater. 

Mimiro
Mimiro ble etablert av Felleskjøpet og 
Tine i 2018. I 2020 kom også  Gjensidige 
inn på eiersiden. Felleskjøpet Agris 
 eierandel er nå 37,7 prosent. Selskapet 
skal bruke bondens data til å utvikle 
verktøy for beslutningsstøtte for norske 
bønder innenfor både melk-, kjøtt- og 
planteproduksjon. Felleskjøpet har 
ønsket en posisjon i Mimiro for å bidra til 
å utnytte den unike datainnsamlingen i 
norsk landbruk til å øke verdiskapingen 
for bonden, samt å utnytte selskapets 
framtidige markedsmuligheter. Mimiro 
har hovedkontor på Ås, og har i 2021 en 
 omsetning på over 40 millioner kroner. 
I 2021 ligger Mimiro an til et driftsresul-
tat før avskrivninger (EBITDA) på cirka 
0,7 millioner kroner. Avskrivninger og 
nedskrivninger av immaterielle eien-
deler belaster årsresultatet i selskapet, 
og sammen med korreksjoner av tidlig-
ere regnskap gir dette også en belast-
ning i Felleskjøpets regnskap med 51,2 

 millioner kroner. Løsninger fra Mimiro vil 
i  fremtiden kunne styrke Felleskjøpets 
forretningsstrategier og drift. 

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON  
I MORSELSKAPET

Trygg hverdag
Felleskjøpet har for høyt nivå på skader 
og fravær som følge av skader. Det er 
derfor satt sterkere fokus på arbeidet 
med helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
«Trygg hverdag» er innført som kjerne-
verdi for alt arbeid i konsernet, og det er 
etablert en ny, spillbasert HMS-trening for 
alle ansatte. Over 2000 ansatte har til nå 
gjennomført denne treningen.  
 
Sykefraværet i morselskapet var 4,7 
prosent i 2021. H1-verdien (skader med 
fravær pr. million arbeidstimer) var 6,7. 
H2-verdien, som inkluderer skader med 
medisinsk behandling, var 13,9. Syke-
fraværet i datterselskapene i 2021 var 
2,9 prosent i Norgesmøllene, 7,1 prosent 
i Mesterbakeren og 4,4 prosent i Grann-
gården. 
 
H1-verdien var 3,7 i Norgesmøllene, 8,5 i 
Mesterbakeren og 6,8 i Granngården.

Felleskjøpets arbeid for likestilling og mot 
diskriminering er gjort rede for i  kapittelet 
Våre medarbeidere i Felleskjøpets 
Bærekraftrapport.

ØKONOMI
Konsernet Felleskjøpet Agris drifts-
inntekter i 2021 var 18,7 milliarder kroner 
(17,3 milliarder kroner i 2020). Drifts-
inntektene i morselskapet var 13,2 milli-

arder kroner (12,0). Konsernets EBITDA 
endte på 1 042,8 millioner kroner (1 012,5). 
Konsernets resultat før skatt var 470,5 
millioner kroner (261,3). Mor selskapets 
resultat før skatt var 243,7 millioner 
kroner (135,8). Konsernets resultat etter 
skatt var 375,7 millioner kroner (221,1) 
Morselskapets resultat etter skatt var 
205,7 millioner NOK (138,9). Konsernets 
samlede investeringer i varige driftsmidler 
2021 var 784,6 millioner kroner (476,8). 
 
Konsernets egenkapital pr. 31.  desember 
2021 var 3 720,8 millioner kroner  
(3 446,16), som tilsvarer en egenkapi-
talandel på 35,0 prosent (36,3). Avkast-
ning på egenkapitalen var i 2021 9,5 
prosent (9,2). Konsernets totalbalanse var 
ved årsskiftet 10,6 milliarder kroner (10,1).  
 
Netto endring i kontanter for året er en 
reduksjon på 432,4 millioner kroner. 

Endringen kommer av følgende kontant-
strømmer: 
• Netto kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter er 415,0 millioner kroner. 
• Netto kontantstrøm fra investerings-

aktiviteter er -773,6 millioner kroner.  
• Netto kontantstrøm fra finansierings-

aktiviteter er -73,8 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 sikringsverktøy, 
som rente- og valutasikring, er målet å 
sikre forutsigbarhet i størst mulig grad. 

organ og velger konsernstyre. Aktive og 
engasjerte medlemmer og tillitsvalgte 
har stor verdi i utviklingen av konsernet. 
Styret legger derfor stor vekt på at med-
lemmer og tillitsvalgte skal ha god innsikt 
i virksomheten. Tillitsvalgte utøver stor 
innsats lokalt og regionalt.

De siste årene har Felleskjøpet opprettet 
referansegrupper med tillitsvalgte og 
medlemmer innenfor ulike forretnings- 
og organisasjonsområder. Det er gode 
 erfaringer med gruppene.

For andre år på rad ble medlemsarbeidet 
i 2021 preget av koronapandemien. Alle 
kretsmøter og årsmøtet ble gjennomført 
digitalt. Oppmøtet på kretsmøtene har 
vært lavere enn ved gjennomføring av 
fysiske møter. Styret har i 2021 hatt syv 
fysiske og tolv telefon-/Teams-møter. 
Valg og vedtak er forsvarlig gjennomført i 
henhold til selskapets vedtekter.

Markedsregulering korn
Felleskjøpet Agri SA tok fra 2021 formelt 
over som markedsregulator for korn fra 
tidligere Norske Felleskjøp. Markeds-
regulators oppgave er å utarbeide 
prognoser for produksjon og forbruk av 
norsk korn, gjennomføre reguleringstiltak 
og foreslå omsetningsavgift til å dekke 
utgiftene til markedsregulering. 

Felleskjøpet er sentral initiativtaker til 
«Partnerskap for matkorn og plante-
proteiner». Det er en nyvinning med et 
samarbeid i hele verdikjeden for å satse 
på norsk korn. 

Styret har etablert et arbeidsutvalg for 

markedsregulering korn som forbereder 
styrets arbeid med  markedsregulering, 
herunder innspill til jordbruks forhandling-
ene. Som markedsregulator er Felleskjø-
pet Agri representert med et medlem i 
styret i Norges Bondelag.

Innspill til jordbruksforhandlingene
Felleskjøpet Agris rolle er å gi partene i 
jordbruksavtalen innsikt i kornmarkedet, 
innsikt i mulighetene for prisuttak, samt 
en vurdering av utviklingen i korn-
produksjonen. Innspillene er tilgjengelig 
på Felleskjøpets nettsider. 

Opplysningskontoret for brød og korn 
ble avviklet som aksjeselskap ved års-
skiftet 2020/2021. Opplysningskontoret 
 driftes nå gjennom en samarbeidsavtale 
med Matprat. Kontoret finansieres av 
 omsetningsavgift, matmelmøller og de 
store bakerikjedene.

EIENDOM OG ØVRIG DRIFT
Felleskjøpet eier et stort antall eiendom-
mer i Norge og Sverige som i hovedsak 
forvaltes av datterselskapet Agri  Eiendom 
AS. Hovedmålet er en pro fesjonell 
 eiendomsforvaltning som dekker Felles-
kjøpets behov og som tar vare på og 
utvikler de store verdiene  eiendommene 
representerer. Felleskjøpet- konsernet 
 disponerer totalt over 200 butikker, 
40 verksteder, 42 kornmottak og tolv 
 fabrikker i Norge og Sverige.

Det gjennomføres en reguleringspro-
sess ved Stavanger Havnesilo for å få 
oversikt over hvilken verdi eiendommen 
kan ha ved salg. Eiendommen ligger i 
bybildet i Stavanger og kan representere 

store  verdier, men styret holder også 
mulig heten åpen for fortsatt å benytte 
 anlegget som kornlager. Siloen er viktig 
i den norske kornkjeden, men ligger 
 ugunstig til fordi 80 prosent av korn-
produksjonen i Norge er på Østlandet. 
Detaljreguleringen vil kunne foreligge i 
løpet av 2022/2023.

I 2021 ble det åpnet nye avdelinger i 
Sogndal og Nordfjordeid, og i tillegg et 
hagesenter på Fornebu. Det ble gjen-
nomført en større oppgradering av 
avdelingen på Otta, og arbeidet med nye 
avdelinger med butikk og verksted på 
Brekstad, Tynset og i Ålesund startet opp. 
Disse ferdigstilles og åpnes i 2022. Det 
bygges nytt verksted ved avdelingen på 
Hamar og det er startet oppgradering av 
 avdelingen på Lillehammer, som begge 
ferdigstilles i 2022.

Felleskjøpet har i lengre tid arbeidet med 
å erstatte et utdatert forretningssystem 
(ERP-system). Det legges vekt på å få til 
en god overgang til nytt system, som nå 
blir implementert. Nytt ERP-system vil 
styrke selskapets drift og øke datasikker-
heten, men med økte driftskostnader.

Infor-saken
Etter først å ha vunnet  erstatningssak 
mot Infor i tingretten i forbindelse med 
kjøp og installasjon av nytt forretnings-
system (ERP), tapte Felleskjøpet i juli 
2021 ankesaken i lagmannsretten. 
Dommen var etter styrets og administra-
sjonens mening svært overraskende, 
og Felleskjøpet anket saken inn for 
 Høyesterett. I desember 2021 avviste 
Høyesteretts ankeutvalg å behandle 

«Felleskjøpet-konsernet disponerer totalt over 
200 butikker, 40 verksteder, 42 kornmottak og 
tolv fabrikker i Norge og Sverige.»
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Lillestrøm, 17. februar 2022
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Grim Erik Gillestad
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Medlem

Karl-Oskar Fosshaug

Hans Petter Dyrkoren

Ann-Lisbeth Lieng

Elisabeth Holand

Else Horge Asplin
Medlem

Erling Aune
Medlem

Else Horge Asplin

Felleskjøpet har i 2021 valgt å endre regn-
skapsprinsipp knyttet til rentesikringer. 
Urealiserte forpliktelser, knyttet til 
inngåtte rentesikringskontrakter, har 
 tidligere blitt holdt utenfor regnskap 
og balanse, men i 2021 er det valgt å 
balanseføre forpliktelsen. Dette er gjort 
for å balanseføre de finansielle derivatene 
som benyttes som sikringsinstrumenter, 
til virkelig verdi, da de har lang løpetid og 
er utsatt for verdiendring. Verdiendringen 
på 104,3 millioner kroner er resultatført 
som finansinntekt i regnskapet. For å 
sikre sammenlignbarhet er tall i fjorårets 
resultat og balanse omarbeidet.

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

Det er tegnet forsikring for styrets med-
lemmer og daglig leder for det person-
lige erstatningsansvar for formueskade 
som de kan pådra seg i forbindelse 
med utøvelsene av sine verv (styre- og 
ledelsesansvar). Forsikringen er tegnet 
hos et forsikringsselskap med solid rating.

Felleskjøpets arbeid for likestilling og mot 
diskriminering er gjort rede for i  kapittelet 
Våre medarbeidere i Felleskjøpets 

Bærekraftrapport. Utvalget skal forberede 
og trygge styrets beslutninger, men har 
ikke beslutningsmyndighet og endrer ikke 
arbeidsdelingen mellom administrasjon 
og styre.

Det framlagte årsregnskapet gir etter 
styrets og konsernsjefens oppfatning i sin 
helhet et rettvisende bilde av selskapets 
eiendeler, gjeld, resultat og finansielle 
stilling per 31. desember 2021. Års-
regnskapet er avgitt under forutsetning 
om fortsatt drift.

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

medlemmene
• 5,5 millioner kroner til avkastning på 

individuell egenkapital
• 135,2 millioner kroner overføres til 

annen egenkapital

FRAMTIDSUTSIKTER
Solide posisjoner i viktige forretnings-
områder gir Felleskjøpet et godt utgangs-
punkt for lønnsom utvikling av selskapet. 
Landbruk og matproduksjon er en relativt 
stabil sektor, men koronapandemien har 
vist at det kan skje store svingninger. En 

normalisering av situasjonen vil kunne 
bety en flat utvikling for norsk land bruk 
og detaljhandel. Økt spenning og usikker-
het i Europa og resten av verden, samt økt 
internasjonal etterspørsel etter mat og 
matråvarer, vil kunne øke oppmerksom-
heten om og betydningen av norsk mat-
produksjon. Detaljhandel, matmel og bakeri 
vil fortsatt ha stor betydning for selskapets 
lønnsomhet. I strategigjennomgangen som 
styret  foretar legges det til rette for videre 
 satsing innenfor disse områdene.

Styret legger stor vekt på at Felleskjøpet 
må være markedsorientert og tilpasnings-
dyktig for å skape den lønnsomheten som 
skal til for å utvikle konsernet og trygge 
eiernes framtid. Dette blir stadig mer 
krevende med økende konkurranse, og 
styret og administrasjonen arbeider mål-
bevisst for å styrke konsernets konkur-
ransekraft.

Styret og konsernsjef retter en stor takk 
til alle medarbeidere for deres bidrag til et 
framtidsrettet Felleskjøp. Det rettes også 
stor takk til tillitsvalgte for deres gode 
innsats gjennom en krevende korona-
pandemi og for god samhandling med 
medlemmene.
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FKA FKA KONSERN FKA KONSERN FKA
NOK 1000 NOTE 2021 2020 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER 2, 15 13 231 011 12 067 010 18 707 113 17 282 067

Vareforbruk 15 -9 642 285 -8 743 043 -12 252 341 -11 354 358
Frakter v/salg -460 385 -436 436 -822 248 -772 392
Personalkostnader 1, 3 -1 539 771 -1 499 819 -2 707 632 -2 606 188
Andre driftskostnader 3, 15 -1 042 743 -825 684 -1 877 034 -1 533 633
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 4 -267 231 -182 063 -488 818 -390 883
Tap på fordringer 5 -1 916 -903 -5 086 -3 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 1, 2 -12 954 331 -11 687 948 -18 153 159 -16 660 453

DRIFTSRESULTAT 2 276 680 379 062 553 954 621 613

Finansinntekter 6 311 976 198 153 215 295 146 779
Finanskostnader 6, 12 -344 990 -441 412 -274 788 -479 678
Andel resultat tilknyttede selskaper -23 979 -27 411

RESULTAT FINANSPOSTER 2 -33 015 -243 259 -83 472 -360 310

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 243 665 135 803 470 482 261 303

Skattekostnad 1, 7 -37 983 3 054 -94 819 -40 178

RESULTAT ETTER SKATT 205 682 138 857 375 663 221 125

Minoritetsinteresser 23 481 30 372

RESULTAT ETTER SKATT/MINORITET 205 682 138 857 352 182 190 753

DISPONERING
Avsatt bonus/etterbetaling 65 000 80 000 65 000 80 000
Avkastning individuell egenkapital 5 500 5 600 5 500 5 600
Overføring individuell egenkapital 14 400 14 400
Overføring annen egenkapital 135 182 38 857 281 682 90 753

SUM DISPONERING 205 682 138 857 375 663 221 125

Resultatregnskap
FKA FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOK 1000 NOTE 2021 2020 2021 2020

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 1, 7, 12 106 631 112 347 145 537 149 115
Andre immaterielle eiendeler og goodwill 4 62 948 58 338 636 975 549 638
Sum immaterielle eiendeler 169 579 170 685 782 512 698 753

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger mv 4 843 283 814 940 1 758 242 1 707 543
Maskinelle anlegg 4 352 872 366 574 777 143 765 099
Anlegg under utførelse 4 471 537 295 932 548 241 357 484
Annet driftsløsøre 4 174 972 184 497 282 197 279 251
Sum varige driftsmidler 1 842 664 1 661 943 3 365 823 3 109 377

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 8 682 114 547 074
Lån til datterselskaper 15 488 022 712 111
Investeringer i tilknyttede selskaper/FKV 8 131 697 251 285 548 028 573 857
Lån til tilknyttede selskaper 15 7 500 3 500 45 751 42 642
Investeringer i andre aksjer og andeler 20 505 20 054 24 599 25 467
Langsiktige fordringer andre 463 9 257 591 10 051
Sum finansielle anleggsmidler 1 330 301 1 543 280 618 969 652 017

SUM ANLEGGSMIDLER 3 342 544 3 375 908 4 767 304 4 460 147

OMLØPSMIDLER
Varebeholdninger 9 2 857 853 2 613 894 3 901 054 3 568 312

Fordringer
Kundefordringer 5, 15 1 285 194 969 419 1 378 927 1 026 393
Andre kortsiktige fordringer 5 218 311 238 007 388 078 396 677
Fordringer konsernselskaper 5, 15 118 898 96 559
Sum fordringer 1 622 403 1 303 985 1 767 005 1 423 070

Likvider
Kontanter, bank - bundne midler 12 243 9 871
Kontanter, bank - frie midler 8 019 398 983 188 688 623 987
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner 554 610 56
Sum likvider 8 573 398 983 201 541 633 914

SUM OMLØPSMIDLER 4 488 830 4 316 861 5 869 599 5 625 297

SUM EIENDELER 7 831 374 7 692 769 10 636 904 10 085 444

Balanse pr. 31.12.2021
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FKA FKA KONSERN FKA KONSERN FKA
NOK 1000 NOTE 2021 2020 2021 2020

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Andelskapital 14 731 14 591 14 731 14 591
Sum innskutt egenkapital 14 731 14 591 14 731 14 591

Opptjent egenkapital
Individuell egenkapital 226 860 237 412 226 860 237 412
Annen egenkapital 2 494 662 2 381 096 3 231 998 2 970 397
Minoritetens andel 247 232 223 751
Sum opptjent egenkapital 2 721 521 2 618 508 3 706 090 3 431 559

SUM EGENKAPITAL 1, 10, 12 2 736 253 2 633 099 3 720 821 3 446 151

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 1, 3 95 688 79 742 417 595 407 644
Utsatt skatt 7 54 357 50 319
Regnskapsmessige avsetninger 14 65 160 21 441 65 924 23 715
Sum avsetning for forpliktelser 160 848 101 183 537 875 481 678

Annen langsiktig gjeld
Verdipapirgjeld 11 1 877 357 1 994 162 1 877 357 1 994 162
Gjeld til kredittinstitusjoner 11, 13 302 507 346 666
Gjeld til andre 4 065 4 065 34 145 43 551
Finansielle forpliktelser 1, 6, 11, 12, 17 147 992 250 900 148 194 252 500
Sum annen langsiktig gjeld 2 029 413 2 249 126 2 362 202 2 636 879

Kortsiktig gjeld
Avsatt bonus/avkastning egenkapital 70 500 85 600 70 500 85 600
Gjeld til kredittinstitusjoner/verdipapirgjeld 11 76 637 300 251 158 927
Innskuddsordning 11 841 216 776 759 841 216 776 759
Leverandørgjeld 15 941 818 1 008 663 1 478 143 1 423 174
Betalbar skatt 7 21 608 11 818 47 578 39 093
Skyldig offentlige avgifter 358 435 313 933 476 663 425 113
Annen kortsiktig gjeld 531 651 314 479 801 654 612 070
Kortsiktig gjeld konsern 15 62 996 198 109
Sum kortsiktig gjeld 2 904 860 2 709 361 4 016 005 3 520 736

SUM GJELD 5 095 121 5 059 670 6 916 083 6 639 293

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7 831 374 7 692 769 10 636 904 10 085 394

Balanse pr. 31.12.2021
FKA FKA KONSERN 

FKA
KONSERN 

FKA
NOK 1000 2021 2020 2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 243 665 240 703 470 367 368 803
Periodens betalte skatt -12 112 -37 913 -39 424 -83 556
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 8 957 -15 729 -18 928 781
Ordinære avskrivninger 182 133 175 634 403 830 384 230
Nedskrivning av anleggsmidler 84 758 6 429 84 758 6 652
Nedskrivning av aksjer 101 896 11 069
Resultatandel fra tilknyttede selskaper fratrukket utdelinger 23 979 27 411
Endring i varelager -243 959 -82 028 -332 742 -123 360
Endring i kundefordringer -315 775 -3 272 -352 533 7 620
Endring i leverandørgjeld -66 845 -283 110 54 968 -338 930
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger  
i pensjonsordninger

-6 092 -24 477 31 248

Effekt av valutakursendringer 5 175 -33 118 31 190 -10 154
Endring i andre tidsavgrensningsposter 162 848 -38 949 114 032 130 329
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  144 648 -60 283 415 019 401 073

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger på langsiktige lån datterselskap og tilknyttede selskaper 222 266 61 230 -4 000
Utbetalinger på langsiktige lån datterselskap og tilknyttede selskaper -7 351 -8 120
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 3 573 46 890 19 720
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -454 722 -191 951 -784 618 -476 799
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 6 364 868 1 428
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -55 368 -12 951 -32 777 -14 000
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 339 562 339 562
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -7 286 -11 808
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -288 811 184 058 -773 637 -141 897

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 283 000 231 397 431 752 233 397
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 263 862 206 302 200 511 155 324
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -400 000 -350 000 -467 000 -398 135
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -297 516 -206 976 -136 005 -214 966
Innbetaling av egenkapital 140 153 140 153
Tilbakebetaling av egenkapital -10 552 -9 600 -10 552 -9 600
Utbetaling av utbytte/bonus -85 178 -5 124 -85 600 -5 124
Innbetaling av utbytte fra TS
Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -7 000 -7 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -246 245 -133 848 -73 754 -245 951

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -390 408 -10 073 -432 372 13 225
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens 
begynnelse

398 983 409 056 633 914 620 689

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 8 575 398 983 201 541 633 914

Kontantstrømanalyse

Anne Jødahl Skuterud, leder

Frank G. Fandin

John Arild LeirnesErling Aune

Svenn Ivar Fure,
konsernsjef

Arne Elias ØsteråsSveinung Halbjørhus, nestleder Grim Erik Gillestad

Karl-Oskar Fosshaug

Hans Petter DyrkorenAnn-Lisbeth Lieng

Elisabeth Holand Else Horge Asplin

Lillestrøm, 17. februar 2022
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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 klassifi-
seres 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 konsern-
regnskapet 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 
 langsiktig 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 
 eiendeler. Goodwill avskrives over antatt levetid, sannsynliggjort 
gjennom foreliggende oppkjøpsanalyser og avhengig av hvilke 
 elementer den representerer, dog aldri over 20 år.

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

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

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

Når utbytte/konsernbidrag som vesentlig overstiger andel av 
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 investering-
ene medtas i resultatregnskapet under finansielle poster. 

Sikring og sikringsbokføring
Felleskjøpet Agri benytter finansielle derivater i sin sikring av 
rentekostnader, en sikring av en sannsynlig fremtidig transaksjon 
(kontantstrømsikring). De finansielle derivatene som benyttes som 
sikringsinstrumenter (renteswapper) har lang løpetid og er utsatt 
for verdiendring over tid. Sikringsinstrumentene har frem til og med 
regnskapsåret 2020 ikke blitt balanseført. 

Fra 2021 er det endret regnskapsprinsipp til å balanseføre slike sikrings-
instrumenter til virkelig verdi. Dersom sikringen kvalifiserer for regnskaps-
messig sikringsbokføring, vil verdiendringer regnskapsføres direkte mot 
egenkapitalen. Beløp som føres direkte mot egenkapitalen, resultatføres 
som inntekt eller kostnad i den perioden som sikringsobjektet påvirker 
 resultatregnskapet. I andre tilfeller vil verdiendringene regnskapsføres 
over resultatet. Felleskjøpet Agri har ikke utarbeidet sikringsdokumenta-
sjon som medfører sikringsbokføring av renteswapper.

Se nærmere omtale av prinsipp ved prinsippendringer senere i 
 prinsippnoten. Se effekter av prinsippendring i note 12. 

Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Varer
Innkjøpte råvarer og ferdigvarer er vurdert til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. For korn tillegges påslag for bearbeidings-
verdi. 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 medlemskapital-
konto, basert på selskapets overskudd maksimalt tilsvarende 
 statsobligasjonsrente + 3 prosentpoeng. Medlemskapitalkonto 
utbetales over fem 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 opp-
tjeningsår, 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 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 SA og tilhørende datterselskaper endret i 2017 
regnskapsprinsipp 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 SA 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  regnskapsåret. 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.

Prinsippendringer
Ved prinsippendringer føres effektene fra tidligere regnskapsår 
direkte mot egenkapitalen. For å sikre sammenlignbarhet vil fjorårstall 
omarbeides til nytt regnskapsprinsipp.

Der ikke annet er presisert, er alle tall i 1000 kroner.

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
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NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON
Konsernets resultat fordelt på rapporteringsenheter 

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** !243 259 !18 421 -8 084 !63 135 !332 900
Andel resultat tilknyttede selskaper 15 943 !43 354 !27 411
Resultat før skatt** 135 803 92 159 58 618 !25 277 261 303

*Øvrige består av Agri Eiendom, Nelson Garden, porteføljeselskaper og konsernposteringer
**2020-tall omarbeidet i forbindelse med prinsippendring, se note 12

2021 FKA Cernova Granngården Øvrige* Konsern
Driftsinntekter 13 231 011 2 170 389 2 584 276 721 437 18 707 113
Vareforbruk !9 642 285 !1 003 617 -1 545 012 !61 427 !12 252 341
Frakter ved salg !460 385 !204 970 -15 084 -141 809 !822 248
Personalkostnader !1 539 771 !509 202 -404 422 !254 236 !2 707 632
Ordinære avskrivninger !267 231 !100 450 -38 461 !82 675 !488 818
Andre driftskostnader/tap på 
fordringer !1 044 659 !306 327 -424 439 !106 695 !1 882 120

Driftsresultat 276 680 45 823 156 857 74 594 553 954
Finansposter !33 015 !10 253 -9 324 !6 903 !59 494
Andel resultat tilknyttede selskaper 27 905 !51 884 !23 979
Resultat før skatt 243 665 63 476 147 533 15 808 470 482

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

FKA  
2021

FKA  
2020

KONSERN  
2021

KONSERN  
2020

Lønninger, inkl. styret 1 204 482 1 176 599 2 076 011 1 981 833
Arbeidsgiveravgift 173 184 163 307 365 044 348 162
Pensjonskostnader 38 825 59 761 88 203 110 538
Annen personalkostnad 123 281 100 152 178 374 165 654
Sum personalkostnader 1 539 771 1 499 819 2 707 632 2 606 188

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 pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden
og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. 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 AFP-ordning for sine ansatte. Ordningen er å anse som en ytelsesbasert 
flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en innskuddsordning. 

FKA 
2021

FKA 
2020

KONSERN 
2021

KONSERN 
2020

Beregnede pensjonsforpliktelser 95 688 79 742 417 595 407 644
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 95 688 79 742 417 595 407 644

Nåverdi årets pensjonsopptjening 3 163 1 978 8 587 1 621
Rentekostnad av forpliktelsen og avkastning av midler 140 2 606 -413 8 416
Administrasjonskostnader 739 3 600 1 830 5 272
Arbeidsgiveravgift av innbetalinger 473 730 1 141 1 614
Innbetaling innskuddsordninger og annen pensjonskostnad 34 311 50 847 77 059 93 615
Netto pensjonskostnad 38 825 59 761 88 203 110 538

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Diskonteringsrente 1,50 % 1,70 % 1,5-1,9 % 1,4-2,6 %
Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,25 % 2,5-2,7 % 2,25-2,75 %
Forventet pensjonsregulering 2,25 % 2,00 % 2,25-2,7 % 0,0-2,5 %
Avkastning ved plassering i livselskap 2,90 % 2,70 % 2,90 % 2,7-4,3 %

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

FKA  
2021

FKA  
2020

KONSERN  
2021

KONSERN  
2020

Landbruk 7 207 010 6 749 860 7 791 652 7 308 140
Detaljhandel Norden 3 384 230 3 095 199 6 015 418 5 615 234
Maskin 2 548 002 2 132 321 2 730 142 2 308 067
Mølle- og bakerivirksomhet 2 170 389 2 106 307
Produksjon og vareforsyning 59 210 61 983 59 414 62 205
Eiendom 21 731 21 963 72 938 59 506
Øvrige* 10 829 5 684 !132 840 !177 392
Sum driftsinntekter 13 231 011 12 067 010 18 707 113 17 282 067

Konsernets driftsinntekter fordelt på virksomhetsområder 

*Øvrige består av Nelson Garden, porteføljeselskaper og konsernposteringer

2021 Norge Sverige Danmark Finland Konsern
Driftsinntekter 15 426 649 3 177 869 74 908 27 687 18 707 113

Felleskjøpet Agri SA pr. 31.12.21: Antall ansatte:  1 922 Antall årsverk:  1 732
Tilsvarende tall for 2020: Antall ansatte:  1 841 Antall årsverk:  1 692

Felleskjøpet Agri konsern pr. 31.12.21: Antall ansatte:  4 107 Antall årsverk:  3 386
Tilsvarende tall for 2020: Antall ansatte:  4 014 Antall årsverk:  3 284

Konsernets driftsinntekter fordelt på geografi

Driftsinntekter i Felleskjøpet Agri SA er i all hovedsak i Norge

2020 Norge Sverige Danmark Finland Konsern
Driftsinntekter 14 125 824 3 061 733 69 091 25 418 17 282 067
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GODTGJØRELSER TIL LEDENDE ANSATTE
John Arne Ulvan *

Tidligere konsernsjef
Terje Johansen **

Konstitutert 
konsernsjef

Svenn Ivar Fure ***
Konsernsjef

Lønn 2 344 2 363 2 095
Andre avgiftspliktige ytelser 111 79 41
Pensjonskostnader 1 550 524 347
Sum 4 005 2 966 2 484

 

FKA Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 54 787 1 777 794 1 251 984 295 932 796 152 19 621 103 804 4 300 073
Årets tilgang 1 262 72 649 42 461 245 063 63 419 29 868 454 722
Andre endringer i anskaffelseskost -203 -6 404 -14 416 -69 458 -19 675 -625 -110 781
Anskaffelseskost pr. 31.12. 55 845 1 844 039 1 280 029 471 537 839 895 19 621 133 048 4 644 014
Sum akk. av- og nedskrivninger  
pr 31.12.

1 056 601 927 157 664 923 17 297 72 424 2 738 402

Bokført verdi pr. 31.12. 55 845 787 438 352 871 471 537 174 972 2 322 60 625 1 905 612

Benyttet avskrivningssats 0 % 2-4 % 15 % 15-33 % 20 % 0-10 %
Årets avskrivninger 55 199 44 280 66 694 340 15 962 182 473
Årets nedskrivninger 1 924 98 69 458 4 321 8 956 84 758

Gevinst/tap på salg i 2021 -321 -321

FKA - KONSERN Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 177 650 2 774 471 2 550 192 357 484 1 168 779 220 093 644 473 7 892 428
Årets tilgang 16 427 181 764 115 524 256 381 118 766 90 343 110 430 889 634
Andre endringer i anskaffelseskost -13 064 -80 753 7 756 -65 624 -57 596 20 017 -56 956 -246 219
Anskaffelseskost pr. 31.12. 181 013 2 875 482 2 673 472 548 241 1 229 949 330 453 697 232 8 535 842
Sum akk. av- og nedskrivninger 
pr. 31.12.

1 298 253 1 896 329 947 752 111 053 279 657 4 533 043

Bokført verdi pr. 31.12. 181 013 1 577 230 777 143 548 241 282 197 219 400 417 575 4 002 799

Benyttet avskrivningssats 0 % 2-4 % 10-15 % 15-33 % 10-20 % 0-10 %
Årets avskrivninger 99 843 120 445 84 067 54 576 45 015 403 945
Årets nedskrivninger 1 924 98 69 458 4 321 8 956 84 758

Gevinst/tap på salg i 2021 18 883 -321 18 562

Revisor FKA 
2021

FKA 
2020

KONSERN 
2021

KONSERN 
2020

Lovpålagt revisjon 2 192 1 954 6 116 4 805
Andre attestasjonstjenester 31 210 561
Skatterådgivning 80 446 173
Andre tjenester 179 2 116 721 2 647
Sum 2 402 4 150 7 493 8 186

KONSERN 

Oversikt operasjonell og finansiell leasing
Årlig 

operasjonell leie
Årlig 

finansiell leie
Balanseført 

verdi
Eiendom (tomter/bygninger/lokaler) 423 402
Maskiner og utstyr 23 098 15 613 133 720
Annet driftsløsøre 5 238
Sum 451 738 15 613 133 720

FKA 

Oversikt operasjonell og finansiell leasing
Årlig 

operasjonell leie 
Årlig 

finansiell leie 
Balanseført 

verdi
Eiendom (tomter/bygninger/lokaler) 196 530      
Maskiner og utstyr 2 878         
Annet driftsløsøre 3 836       
Sum 203 243      

Cernova
Varemerke Norgesmøllene 4 800
Lisenser og programvare 15 366
Goodwill Baker Brun 56 147
Varemerke Baker Brun 27 508

Sum 103 821

Granngården
ERP-system og annen software 32 276
Varemerke 152 273
Kundeklubb 6 444
Kundekontrakter og -relasjoner 916
Goodwill 39 208

231 118

Øvrige
NORGRO AS 4 512
SW Horto AB 2 130
Varemerke Nelson Garden 67 742
Goodwill Nelson Garden 34 095
U.Reist 91

108 569

FKA
Varemerke 7 079
Software 2 323
Goodwill 53 545

62 948

Dyrekassen
Varemerke 30 000
IT-plattform 19 508
Goodwill 81 010
Sum 130 517

* John Arne Ulvan gikk av som konsernsjef den 1. mars 2020. Ulvan hadde en sluttavtale med etterlønn frem til august 2021
** Terje Johansen var konstitutert konsernsjef fra 1. mars 2020 og frem til 31. mai 2021
*** Svenn Ivar Fure har vært ansatt som konsernsjef fra 1. juni 2021

Avtaleforhold konsernsjef Fure
Det er avtalt gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Dersom selskapet velger å bringe arbeidsforholdet til opphør, er det avtalt 9 måneder 
 etterlønn tilsvarende ordinær fastlønn.
I tillegg til å delta i selskapets ordinære innskuddsordning, har konsernsjefen en innskuddspensjon på lønn over 12 G. Satsen på denne er 18 %.
Konsernsjefen har en bonusordning på inntil 20 % av fastlønn. Kriterier for bonus fastsettes av styret årlig.

Konsernsjefens bonusoppnåelse i 2021
Målsetningene for 2021 var basert på økonomiske og finansielle mål, HMS-resultater, utvikling i markedsandeler og oppnåelse av milepæler i 
ulike prosjekter. Total måloppnåelse ble 75 %, noe som kvalifiserte til utbetaling tilsvarende 15 % av grunnlønn i tilsettelsesperioden.
Basert på landbrukets og medlemmenes pressede situasjon har konsernsjef på eget initiativ sagt fra seg retten til bonus for 2021. Det vil derfor 
ikke bli betalt noen bonus til konsernsjef for 2021. Ingen ytelser kommer som erstatning eller kompensasjon for dette.

Det er i 2021 utbetalt 3,0 millioner kroner i godtgjørelse til styrets medlemmer.

BOKFØRT GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER I KONSERNREGNSKAPET

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER
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Årets skattekostnad fremkommer slik
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Betalbar skatt på årets resultat 24 561 8 277 79 837 38 243
Betalbar formuesskatt 0,3 % 7 411 7 112 7 411 7 112
Endring utsatt skattefordel* 5 716 -18 814 7 674 -12 767
Avregning betalbar skatt tidligere år 295 371 -103 7 590
Årets totale skattekostnad* 37 983 -3 054 94 819 40 178

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Resultat før skatt* 243 665 135 804 470 482 261 303
Forventet inntektsskatt 22 %* 53 606 29 877 103 506 57 487
Permanente forskjeller -1 288 2 256 5 310 -11 084
Avsatt bonus/avkastning individuell egenkapital -18 993 -30 473 -18 993 -30 473
Nedskrivning finansielle eiendeler 22 417 2 449 22 417 2 449
Mottatt utbytte -23 544 -11 176 -23 411 -12 606
Andre poster -1 626 -3 098 -4 447 25 607
Goodwill avskrivninger 0 3 869
Andel resultat fra tilsluttede selskaper 0 -5 676
Formuesskatt 7 411 7 112 7 411 7 112
Skattekostnad* 37 983 -3 054 94 819 40 178

*2020-tall omarbeidet i forbindelse med prinsippendring, se note 12

NOTE 6 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Aksjeutbytte 117 149 50 801 15 880 14 716
Renter datterselskap 16 157 21 110
Andre renteinntekter 6 944 8 178 15 314 15 516
Agiovinning 67 491 100 991 77 582 111 611
Verdiendring finansielle forpliktelser 102 908 104 306
Andre finansinntekter 1 326 17 074 2 212 4 936
Sum finansinntekter 311 976 198 153 215 295 146 779

Finanskostnader
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Rentekostnader 171 175 140 280 195 105 170 175
Agiotap 35 443 152 520 42 186 168 239
Andre finanskostnader 36 477 32 643 36 676 33 765
Verdiendring finansielle forpliktelser* 104 900 107 500
Nedskrivning av finansielle eiendeler 101 896 11 069 821
Sum finanskostnader* 344 990 441 412 274 788 479 678

NOTE 7 SKATT

Betalbar skatt fremkommer slik
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Ordinært resultat før skatt 243 665 135 804 470 482 261 303
Permanente forskjeller -5 855 10 256 -12 164 -27 020
Gevinst/tap ved salg av aksjer -8 729 -12 711 -8 729 -36 713
Nedskrivning aksjer/lån 101 896 11 131 101 896 10 316
Mottatt utbytte -107 016 -50 801 -106 416 -55 921
Andre skattefrie/-pliktig inntekter/kostnader 1 879 330
Skattemessig resultat ANS / KS -27 905 -15 943
Endring midlertidige forskjeller -25 989 82 456 -958 125 564
Underskudd til fremføring -7 414 -27 642
Avsatt bonus/avkastning individuell egenkapital -86 330 -138 514 -86 330 -138 514
Grunnlag betalbar skatt 111 642 37 621 373 284 97 257
Betalbar skatt på årets resultat 24 561 8 277 79 837 38 243

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Betalbar skatt på årets resultat 24 561 8 277 44 700 38 185
Redusert betalbar skatt fra SkatteFUNN -1 361 -1 143 -1 361 -2 726
Betalbar formuesskatt 7 411 7 112 7 411 7 112
Øvrige poster -9 003 -2 428 -3 172 -3 478
Sum betalbar skatt 21 608 11 818 47 578 39 093

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Fordringer 12 586 12 564 14 418 11 393
Varebeholdning 79 195 78 015 72 021 74 036
Driftsmidler 49 894 56 460 84 992 247 148
Gevinst- og tapskonto 6 477 8 096 8 392 -11 517
Pensjonsmidler/-forpliktelse 95 688 79 742 194 300 -7 059
Avsetninger* 240 846 275 791 227 708 324 045
Sum midlertidige forskjeller* 484 686 510 668 601 831 638 047
Underskudd til fremføring 59 702 43 413
Grunnlag utsatt skattefordel* 484 686 510 668 661 532 681 459
Balanseført utsatt skattefordel* 106 631 112 347 145 537 149 115

*2020-tall omarbeidet i forbindelse med prinsippendring, se note 12

NOTE 5 KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Kundefordringer 1 292 558 976 783 1 392 022 1 041 119
Avsatt til tap på kundefordringer -7 364 -7 364 -13 095 -14 725
Bokførte kundefordringer 1 285 194 969 419 1 378 927 1 026 393
Andre kortsiktige fordringer 218 311 238 007 388 078 396 677
Fordringer konsernselskaper 118 898 96 559
Sum fordringer 1 622 403 1 303 985 1 767 005 1 423 070

FKA 
2021

FKA 
2020

KONSERN 
2021

KONSERN 
2020

Konstaterte tap på fordringer -1 916 -903 -5 086 -3 000
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Agri Eiendom AS Cernova AS Nelson Garden Holding AS  
(100 %) AgriPet AS

Agri Eiendom Buvika AS  
(100 %)

Norgesmøllene AS (100 %) Nordic Garden AS (89,51 %) AgriPet AB (100 %)

Agri Eiendom Stavanger AS 
(100 %)

Cernova Industri AS (100 %) Andøytorv AS (80 %)

Furene Eiendom AS (100 %) Opus Ingredients AS (66 %) Nelson Garden AB (100 %)

Gullåker AB (100 %) Cernova Trading AS (100 %) Nelson Garden A/S (100 %)

AE Namsos AS (100 %) Norgesbakeriene Holding AS  
(100 %)

Albertines A/S (100 %)

AE Finnsnes AS (100 %) Stormøllen AS (100 %) Nelson Garden AS (100 %)

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

Nelson Garden Oy (100 %)

AE Brekstad AS (100 %) Mesterbakeren AS (100 %) Nelson Logistic AB (100 %)

Baker Brun Holding AS (100 %)

Baker Brun AS (100 %)

Baker Brun Produksjon AS (100 %)

SW Horto AB (100 %) NORGRO AS (80 %) Grønt Maskin AS (100 %)

Weibulls Horto A/S (100 %) Bäckefors Gräv Aktiebolag 
(100 %)

RJ Maskiner AB (100 %)

Datterselskaper eiet av datterselskaper som inngår i konsernregnskapet

NOTE 8  AKSJER/ANDELER I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemme-

andel

Forel. res.
e. skatt 

2021

Egen-
kapital

2021

Andel 
egen-

kapital 
2021

Bokført 
verdi 
2021

Bokført 
verdi 
2020

Datterselskaper direkte eiet av FKA

Granngården AB** Malmö 100,00 % 116 755 181 403 181 403 290 123 287 712
Dyrekassen AS Bergen 100,00 % -10 732 32 621 32 621 158 506
Nelson Garden Holding AS* Lillestrøm 100,00 % 21 056 215 307 215 307 89 469 89 469
Agri Eiendom AS* Lillestrøm 100,00 % 44 297 345 915 345 915 66 709 66 709
NORGRO AS* Hamar 80,00 % 7 614 50 984 40 787 28 471 28 471
Labb AS Trondheim 100,00 % -85 26 090 26 090 19 861 19 861
Namdal Kornsilo og Mølle AS Overhalla 93,30 % 3 098 39 121 36 500 12 129 12 130
U.Reist AS Nesoddtangen 51,00 % -199 8 973 8 973 7 286 7 286
Grønt Maskin AS* Rygge 100,00 % -6 155 9 128 9 128 4 777 8 219
AgriPet AS* Lillestrøm 100,00 % 6 975 9 713 9 713 4 010 4 010
Grønt AS Lillestrøm 100,00 % -2 947 15 904 15 904 390 390
Rishaug Holding AS Trondheim 100,00 % -63 -4 663 -4 663 144 144
Cernova AS* Bergen 66,00 % 55 173 517 794 341 744 132 132
Felleskjøpet Fôrutvikling AS Trondheim 66,00 % 354 17 521 11 564 50 50
FK Maskinutleie AS Lillestrøm 100,00 % -804 42 42 42 42
Dyresept AS Bergen 51,00 % 15 15
Asfalt- og Betongmaskiner AS**** Trondheim 100,00 % 716 15 000
RJ Maskiner AB*** Bjuv 100,00 % 7 290
Norske Felleskjøp SA****** Oslo 100,00 % 5 220 146
Gjøvik Hagesenter AS Gjøvik 100,00 % 2 281 2 281
SW Horto AB* Hammenhög 100,00 % 6 253 22 272 22 272
Sum investeringer i datterselskaper 682 114 547 074

* Selskapene er morselskap i underkonsern og foreløpig resultat og egenkapitalen i noten er konserntall
** Resultatet er justert for överavskrivninger i Granngårdens selskapsregnskap. Överavskrivningene utgjør kr 14 000 SEK
*** Selskapet er oppkjøpt av Grønt Maskin AS
**** Selskapet er solgt i desember 2021
***** Virksomheten i selskapet er overført til Felleskjøpet Agri SA

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Fordringer -2 242
Varebeholdning 1 120
Driftsmidler 442 007 303 056
Pensjonsmidler/-forpliktelse -112 000 -115 320
Avsetninger -23 000
Sum midlertidige forskjeller 307 007 186 614
Grunnlag utsatt skatt 307 007 186 614
Balanseført utsatt skatt 54 357 50 319

*2020-tall omarbeidet i forbindelse med prinsippendring, se note 12
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Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemmeandel

Bokført verdi 
2021

Bokført verdi 
2020

Tilknyttede selskaper bokført  
etter kostmetoden i FKA 
Mimiro AS Ski 37,72 % 78 813 165 200
Bioco AS Oslo 50,00 % 30 000 30 000
Østfold Kornmagasin AS Sarpsborg 50,00 % 16 944 16 944
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,00 % 2 720 2 720
Agrol AS* Oslo 50,00 % 1 421
Agrikjøp AS* Oslo 21,00 % 1 064
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
Dyrekassen AS** Bergen 34,00 % 35 685

Sum investeringer i tilknyttede selskaper - FKA (kostmetoden) 131 697 251 285

NOTE 9  VARER
SPESIFIKASJON FKA  

2021
FKA  

2020
KONSERN  

2021
KONSERN  

2020
Råvarer 334 140 306 483 480 343 429 472
Korn 694 578 777 923 791 961 878 118
Varer under tilvirkning/egenproduserte ferdigvarer  203 719 195 597 267 348 258 086
Handelsvarer 1 625 416 1 333 891 2 361 402 2 002 637
Sum varer 2 857 853 2 613 894 3 901 054 3 568 312

Kostpris varebeholdning 2 940 044 2 691 893 4 034 683 3 734 878
Nedskrevet for prisfallsrisiko og ukurans 82 191 78 000 133 629 166 565
Sum varer 2 857 853 2 613 894 3 901 054 3 568 312

NOTE 10  EGENKAPITAL FKA 
2021

FKA 
2020

KONSERN 
2021

KONSERN 
2020

Egenkapital 1.1. * 2 633 099 2 589 442 3 447 722 3 214 131
Endring innbetalt selskapskapital/aksjekapital 140 153 140 153
Tilgang/avgang datterselskap 60 835 69 616
Utbytte til minoritet -7 000 -7 000
Omregningsdifferanser -34 735 47 163
Estimatavvik pensjon direkte mot egenkapital -22 038 -1 104 -34 428 -13 990
Andre endringer egenkapital -10 130 -8 649 -16 875 551
Årets resultat 205 682 138 857 375 663 221 125
Avsatt bonus/avkastning individuell egenkapital -70 500 -85 600 -70 500 -85 600
Egenkapital 31.12. 2 736 253 2 633 099 3 720 821 3 446 151

* Selskapene er overtatt i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av Norske Felleskjøp SA
** Felleskjøpet Agri SA har kjøpt seg opp som 100 % eier i Dyrekassen AS i 2021

*2020-tall omarbeidet i forbindelse med prinsippendring, se note 12

Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemme-

andel

Bokført 
verdi 
2020

Tilgang/
avgang

Resultat-
andel*

Andre 
endringer

Bokført 
verdi 
2021

Tilknyttede selskaper bokført etter 
egenkapitalmetoden i konsern

Esbjerg Havnesilo A/S Esbjerg 50,00 % 221 307 20 572 -16 367 225 512
Mimiro Holding AS Ski 37,72 % 130 095 -40 858 -10 298 78 939
Skånemøllan AB Skåne 21,12 % 63 882 3 765 -8 208 59 439
Nærbakst AS Tønsberg 49,00 % 31 689 6 045 -5 880 31 854
Edgars Bakeri AS Kristiansand 49,00 % 30 744 -992 29 752
Graminor AS Hamar 36,70 % 28 759 1 155 -1 545 28 369
Fruens Handel Invest AS Kristiansand 49,00 % 19 095 2 963 -1 960 20 098
Bakst Holding AS Mo 45,00 % 21 936 -4 695 17 241
Østfold Kornmagasin AS Sarpsborg 50,00 % 15 529 507 16 036
Toten Holding AS Østre Toten 50,00 % 6 732 413 -1 000 6 145
Agrol AS Oslo 50,00 % 4 593 1 189 -881 4 901
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,00 % 3 579 10 34 3 624
Norwegian Cargosurvey AS Oslo 32,00 % 3 579 95 3 674
Bioco AS Oslo 50,00 % 5 326 -1 807 49 3 569
Mel-Compagniet ApS Danmark 17,70 % 2 622 858 -456 3 024
AE Tynset AS Tynset 50,00 % 2 369 117 323 2 809
Agrikjøp AS Oslo 21,00 % 3 069 1 335 -1 689 2 715
Postvegen 11 AS Ålesund 50,00 % 3 219 1 314 -1 901 2 632
Sagaplant AS Akkerhaugen 25,00 % 1 298 631 476 2 405
Vekstmiljø AS Sandnes 20,00 % 1 712 975 -900 1 787
Jordfabrikken AS Innherred 50,00 % 980 -113 -113 755
Bakehuset Nord-Norge Holding AS Tromsø 36,00 % 1 775 -1 024 751
Norimun AS Ås 46,20 % 1 596 -772 -245 579
Steinkjer Havnelager AS Steinkjer 26,00 % 595 -35 560
Norichick AS Ås 49,00 % 162 -493 796 465
European Agri Trade AS Aarhus 39,00 % 391 23 -21 393
Dyrekassen AS** Bergen 34,00 % 3 520 -3 520
Opplysningskontoret for brød og korn AS Oslo 38,00 % 35 -35

Sum investeringer i tilknyttede selskaper 573 857 32 777 -8 822 -49 784 548 028

* Resultatandel er redusert med avskrivninger av goodwill og merverdier, samt nedskrivninger.
** Felleskjøpet Agri SA har kjøpt seg opp som 100 % eier i Dyrekassen AS i 2021       
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NOTE 12  EFFEKTER AV PRINSIPPENDRING

NOTE 13  PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR
Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende

FKA 
2021

FKA 
2020

KONSERN 
2021

KONSERN 
2020

Gjeld til kredittinstitusjoner 416 632 365 895

FKA 
2021

FKA 
2020

KONSERN 
2021

KONSERN 
2020

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld 641 705 504 382

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Driftsrelaterte garantier 240 015 111 855 287 947 111 855
Garantiansvar Oppgjørs- og driftskredittordningen 76 157 81 198 76 157 81 198

FKA 
2021

FKA 
2020

KONSERN 
2021

KONSERN 
2020

Riving/oppryddingskostnader/andre avsetninger 40 661 41 424 2 275
Garantiavsetning 24 500 21 441 24 500 21 441
Sum 65 160 21 441 65 924 23 715

NOTE 14  REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER

NOTE 15  NÆRSTÅENDE PARTER
Konsernets transaksjoner med nærstående parter      
Konsernets øverste morselskap er Felleskjøpet Agri SA. Morselskapet er et samvirkeforetak og er eid av i overkant av 
41 000 bønder/medlemmer. Alle transaksjoner med eierne og styrets medlemmer er på markedsmessige vilkår.

Konsernet har i 2021 endret regnskapsprinsipp for håndtering av sikringskontrakter som opplyst i note 1.
Som følge av prinsippendringen er tall i fjorårets årsregnskap, og i flere av notene, omarbeidet for å gi sammenlignbarhet. 
I tabellen under er de omarbeidede tallene presentert sammen med de rapporte fjorårstallene.

SALG AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Datterselskaper 600 959 578 513
Tilknyttede selskaper 2 954 4 703 117 056 119 090
Sum 603 912 583 217 117 056 119 090

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

KJØP AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Datterselskaper 462 062 467 696
Tilknyttede selskaper 89 867 58 296 112 517 68 702
Sum 551 928 525 991 112 517 68 702

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

NOTE 11  VERDIPAPIRGJELD OG ANNEN RENTEBÆRENDE GJELD

VERDIPAPIRGJELD
FKA 

2021
FKA 

2020
Felleskjøpet Agri SA har utstedt følgende obligasjoner Opptaksår Valuta Forfall
NO 0010705999 - Fast rente 116 960 2014 NOK 2021
NO 0010706005 - Fast rente 324 357 324 202 2014 NOK 2026
NO 0010850282 - Flytende rente 203 000 203 000 2019 NOK 2022
NO 0010850274 - Flytende rente 700 000 700 000 2019 NOK 2024
NO 0010915374 - Flytende rente 650 000 650 000 2020 NOK 2025
Sum verdipapirgjeld 1 877 357 1 994 162

VERDIPAPIRGJELD
FKA 

2020
FKA 

Endringer
FKA 

Omgjort 2020
KONSERN FKA 

2020
KONSERN FKA 

Endringer
KONSERN FKA 
Omgjort 2020

Finanskostnader -336 512 -104 900 -441 412 -372 178 -107 500 -479 678
Skattekostnad -20 024 23 078 3 054 -63 828 23 650 -40 178

Utsatt skattefordel 57 149 -55 198 112 347 93 565 -55 550 149 115
Egenkapital 2 828 801 -195 702 2 633 099 3 643 101 -196 950 3 446 151
Finansielle forpliktelser 250 900 250 900 252 500 252 500

LANGSIKTIGE LÅN
FKA 

2021
FKA 

2020
Valuta KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Valuta

Gjeld til kredittinstitusjoner NOK 302 507 346 666 NOK

ÅR 2022 2023 2024 2025 2026 Senere Sum
Forfallstruktur langsiktig gjeld konsern 288 299 58 543 756 413 698 989 361 148 16 472 2 179 863

TREKKFASILITETER 
Felleskjøpet Agri SA har tre bilaterale trekkfasiliteter på til sammen 1,5 milliarder kroner der alle er ubenyttet pr. 31.12.2021.  
I tillegg har Cernova en trekkfasilitet på 100 millioner som også var ubenyttet pr. 31.12.2021.
Etter balansedagens slutt er de tre bilatreale trekkfasilitetene fornyet og forlenget med gjennomsnittlig løpetid på 3,08 år.

Verdipapirgjeld har krav til egenkapitalandel på minimum 25%

FINANSIELLE INSTRUMENTER 
Felleskjøpet Agri SA har følgende renteswapper som betaler fast og som er balanseført som finansielle forpliktelser

RENTESIKRING ! FORFALLSSTRUKTUR

Sum 
sikringer  

2022

Sum 
sikringer 

2023

Sum 
sikringer  

2024

Sum 
sikringer  

2025

Sum  
sikringer 

2026

Gj.sn. årlig 
volum 

2027!2030
Aktive kontrakter - flytende til fast 1 940 000 1 890 000 1 890 000 1 740 000 1 740 000 1 052 500
Aktive kontrakter - fast til flytende 325 000 325 000 325 000 325 000 325 000

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 325 millioner kroner.
Gjennomsnittlig rente for alle rentesikringer er 2,03 % ved utgangen av 2021, denne kommer i tillegg til lånets rente.

INNSKUDD
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Innskudd medlemmer og ansatte 841 216 776 759 841 216 776 759

RENTESIKRING ! UREALISERT TAP
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Finansielle forpliktelser 147 992 250 900 148 194 252 500

Innskuddsordningen har ingen bindingstid og er klassifisert som kortsiktig gjeld.
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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/gevinst på rentesikringer blir balanseført og verdiendringene tas over resultatet. 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 bruk av konsernkontosystem, og har etablerte trekkrettigheter med tre banker som er tilstrekkelige  
når det gjelder sesongsvingninger. Langsiktige lån har spredt forfallstruktur, og i henhold til finanspolicy skal lån refinansieres  
i god tid før forfall.
        
Obligasjonslån 
Felleskjøpet Agri sine obligasjonslån er notert på Alternative Bond Market (ABM) ved Oslo Børs.

NOTE 17  FINANSIELL RISIKO/FINANSIELLE INSTRUMENTER

Erklæring fra styret 
og konsernsjef
Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt årsmeldingen og årsregnskapet for konsernet 
Felleskjøpet Agri pr. 31. desember 2021.

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 2021. 

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, 17. februar 2022NOTE 16  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 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Datterselskaper 189 552 201 834
Tilknyttede selskaper 192 867 22 336 21 846
Sum 189 745 202 701 22 336 21 846

GJELD TIL NÆRSTÅENDE
FKA 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Datterselskaper 104 432 237 916
Tilknyttede selskaper 14 295 2 726 18 280 4 074
Sum 118 726 240 642 18 280 4 074

Renter på lån til nærstående er fastsatt på markedsmessig vilkår. Renteinntekter og rentekostnader som er eliminert på lån fra 
morselskapet til datterselskaper er på 16,2 millioner kroner

Datterselskapenes trekk på ramme i konsernkontisystemet klassifiseres i morselskapets balanse som kortsiktig fordring 
 konsernselskaper eller kortsiktig gjeld konsernselskaper.
Pr 31.12.21 hadde datterselskapene 42,2 millioner kroner utestående i konsernkontisystemet. 46,1 millioner kroner er klassifisert 
som kortsiktig fordring konsernselskaper og 3,9 millioner 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 

2021
FKA 

2020
KONSERN 

2021
KONSERN 

2020
Datterselskaper 488 022 712 111
Tilknyttede selskaper 7 500 3 500 45 751 42 642
Sum 495 522 715 611 45 751 42 642

Anne Jødahl Skuterud, leder

Frank G. Fandin

John Arild LeirnesErling Aune

Svenn Ivar Fure,
konsernsjef

Arne Elias Østerås

Sveinung Halbjørhus, nestleder

Grim Erik GillestadKarl-Oskar Fosshaug

Hans Petter Dyrkoren

Ann-Lisbeth Lieng

Elisabeth Holand

Else Horge Asplin
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Til årsmøtet i Felleskjøpet Agri SA 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 
Vi har revidert Felleskjøpet Agri SAs årsregnskap, som består av: 

 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og 
kontantstrømanalyse for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

 konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og 
kontantstrømanalyse for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 

 gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og 

 gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 
2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
selskapet og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon 
omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 
revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i 
årsberetningen. 

 

  Uavhengig revisors beretning - Felleskjøpet Agri SA 

 

 

 
(2) 

 
 
 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen 
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og 
konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen 
om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 
vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
Oslo, 17. februar 2022  
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 
Herman Skibrek  
Statsautorisert revisor 
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