STYRETS
BERETNING
Hovedpunkter fra året 2017:
• Driftsresultatet for 2017 ble 1537 millioner
kroner, en reduksjon på 1791 millioner kroner
fra 2016
• Resultatet ble påvirket av noe svakere
salgsutvikling for norsk meieri- og
iskremvirksomhet samt reduserte marginer
internasjonalt, men dette ble delvis motvirket
av kostnads- og effektivitetsforbedringer

• Vedtak om å bygge nytt Jarlsberg®-meieri i
Irland
• Endrede markedsbetingelser for biodiesel
utfordrer TINEs satsing på grønn transport,
men både transport og produksjon skal være
100 prosent fornybare i 2025
• Reduksjon i antall skader og sykefravær

• Ny strategi TINE 2020 og endret organisering
skal styrke innovasjonsevne og bidra til ny vekst.
Nye kostnadsforbedringer er initiert med mål om
450 millioner kroner i kostnadsreduksjon
TINES MÅL OG STRATEGI
TINE Gruppa er et samvirkeselskap eid av norske melkeprodusenter.
Basis for virksomheten er melk av svært høy kvalitet. Målet er å skape
størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon, nå og i framtiden.
Strategi TINE 2020 – Et raskere og sterkere TINE
Analyser har pekt på en utfordrende nåsituasjon for TINE Gruppa.
Samtidig er det identifisert flere gode vekstmuligheter.
Vi har definert fire ambisjonsnivåer for TINE Gruppa i strategiperioden:
• TINE skal være forbrukerens og kundens førstevalg
• Vi skal kontinuerlig effektivisere verdikjeden vår
• Vi skal bygge en resultatorientert kultur
• Vi skal være den mest bærekraftige matprodusenten

innovasjon og forretningsutvikling skal vi utvikle og bygge relevante
løsninger som dekker forbrukernes behov. Det er etablert et nytt
konsernområde som skal tydeliggjøre og prioritere satsingsområder,
også i den grad konsepter og løsninger kan finnes utenfor TINEs
etablerte kjerneområder.
Ambisjonen for effektiv verdikjede skal oppnås gjennom ulike
tiltak. Kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden blir grunnlaget for
målet. TINE skal fortsette arbeidet med effektivisering av prosesser, systemer og organisasjonen for å sikre økt konkurransekraft. Vi
skal jobbe aktivt for å få en mer fleksibel kostnadsstruktur. Samtidig
må TINE arbeide med optimal melkeanvendelse, fordi dette har stor
betydning for TINEs driftsresultat.

For å være forbrukerens og kundens førstevalg skal TINE utvikle
merkevarer som begeistrer – med meieriprodukter som kjerne. TINEs
formål er å sikre avsetning for eiernes melk. Det innebærer å forbedre
og styrke all innsats rundt kjernen vår og tilrettelegge for denne veksten.

Vi må forstå mulighetene og evne å ta i bruk relevant teknologi. Dette
krever et kompetanseløft, både digitalt og innenfor annen teknologi.
TINE skal dessuten ha en konkurransedyktig distribusjonsløsning
som sikrer en lønnsom og bærekraftig leveringsevne for både store
volum og mindre serier. Nye digitale løsninger må utvikles for å møte
kundenes behov.

TINE Gruppa er merkevarer, og vi skal fortsette vårt langsiktige arbeid
med å bygge merkevarer som forbrukerne foretrekker. Gjennom

Ambisjonen om en enda mer resultatorientert kultur bygger på felles
mål på tvers av fagområder, god ledelse, samt dyktige og engasjerte
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medarbeidere. TINE har en kompleks verdikjede. For å lykkes må vi ha
tydelige strategier og felles mål for hver del av verdikjeden, samt mål
som går på tvers av fagområder. Det skal være lett for medarbeiderne å
forstå hvorfor ulike mål blir satt, å kjenne målene til sin enhet og hvilke
mål hver medarbeider skal oppnå.
God ledelse er viktig for at TINE skal nå målene på kort og lang sikt.
Sentralt i vår ledelsespraksis er det å ta eget ansvar gjennom å være
trygg i sin rolle, vise handlekraft og ta beslutninger i tråd med overordnede mål og strategier. Våre ledere skal være tett på sine medarbeidere,
sette tydelige mål, gi ansvar og skape trygghet og riktige arbeidsforhold.
TINE skal være den mest bærekraftige matprodusenten i Norge.
Det betyr at TINEs industri- og logistikkvirksomhet skal være basert
på fornybare energikilder innen 2025 med betydelig reduserte
klimagassutslipp.

netto 471 millioner kroner i engangseffekter.
TINE arbeider kontinuerlig med tilpasning og forbedring av drift og
organisasjon. Det ble gjennom 2017 realisert forbedringseffekter
tilsvarende 82 millioner kroner i virksomhetsområdet Meieri
Norge. Effektene knyttet seg primært til innkjøp, interne drifts- og
prosessforbedringer og utvikling av organisasjonen.
TINEs virksomhet består av Meieri Norge, Meieri internasjonalt og
Annen virksomhet.
TINEs virksomhet er representert over hele Norge, og hovedkontoret
ligger i Oslo. Hovedtyngden av de internasjonale aktivitetene foregår
i USA, Sverige og Storbritannia.

Vi skal utnytte egne råvarer optimalt, og gjennom innovativ emballasje,
merking og forbrukerdialog skal vi redusere matsvinnet hos forbruker.
Dette skal bidra til redusert svinn av ressurser i egen verdikjede.

DRIFTSRESULTAT PER VIRKSOMHETSOMRÅDE

Gjennom å tilby og fremme et sunt, variert og balansert kosthold skal vi
bidra til å gjøre Norge sunnere. TINE skal aktivt arbeide for at landbruket
når målsettinger om reduserte utslipp fra primærproduksjonen.

Meieri Norge

Mens TINEs strategiske fokusområder har egne kapitler i beretningen,
blir bærekraft rapportert som en integrert del av disse, fordi det
er innebygget i hele TINEs virksomhet. TINE er svært opptatt av at
bærekraftstrategien skal være naturlig integrert i driften, enten det
er sunnere produkter eller tiltak for å ta ned klimagassutslipp i hele
verdikjeden.
TINE har siden 2010 rapportert sitt samfunnsansvar og miljøarbeid
i henhold til internasjonale standarder, Globale Reporting Initiativ
(GRI-G3/G4). Det vises for øvrig til ytterligere informasjon avgitt av
administrasjonen om TINEs arbeid med samfunnsansvar, samt den
fullstendige rapporten iht. GRI-G4 (www.tine.no).

MILL. NOK		
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87
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Konsernelimineringer
TINE Gruppa
Engangseffekt fra planendring uførepensjon
TINE Gruppa inkl engangseffekt fra planendring

0

0
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1 716

0

245

1 537

1 962

SALGSINNTEKTER FERDIGVARER
PER SEGMENT TINE GRUPPA (MILL. NOK)

1 078
Ferdigmat

852

Juice,
fruktdrikker
og vann

Driftsresultatet for TINE Gruppa ble 1537 millioner kroner og dette
var 1791 millioner kroner svakere enn i 2016. Resultatet ble påvirket
av noe svakere salgsutvikling for norsk meieri- og iskremvirksomhet,
økte driftskostnader, reduserte marginer internasjonalt og redusert
eksportstøtte. Nedtrappingen av eksportstøtten fra Norge startet
sommeren 2016 og vil bli avviklet i sin helhet fra sommeren 2020.
Salget av internasjonale myseingredienser bidro positivt som følge
av høyere priser sammenlignet med i 2016.
Regnskapet for 2017 ble totalt belastet med netto 17 millioner
kroner i engangseffekter. Av disse var 36 millioner kroner knyttet til
nedskrivning av anleggsmidler, og omstillingskostnader i forbindelse
med strukturendringer, mens gevinst fra salg av øvrige driftsmidler
utgjorde 19 millioner kroner. Regnskapet i 2016 ble godskrevet med

2016
1 505

Annen virksomhet

RESULTATER 2017
Driftsinntektene for TINE Gruppa ble 22,5 milliarder kroner, en
reduksjon på 0,1 milliarder kroner, som tilsvarer 0,3 prosent nedgang
fra 2016 (på nivå med 2016 justert for endring i valutakurser).

2017
1 417

1 349

Iskrem og desserter

51

Øvrige produkter

8 143
Flytende
meieriprodukter

9 358

Faste meieriprodukter

FOTNOTER
1

Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i 2016.
Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner.
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Mellommåltider og enkle løsninger for å kunne spise og drikke mens man er «på farten» har vært et viktig område for TINE i 2017.

FORBRUKERENS OG
KUNDENS FØRSTEVALG

butikk hadde en negativ utvikling i 20173 .

TINEs eiere leverer melk av høy kvalitet, som er den viktigste
innsatsfaktoren for å utvikle og bygge ledende merkevarer med
meieriprodukter som kjerne.

Det siste året har TINE opplevd å miste segmentandeler innenfor
flere av de store meierikategoriene, særlig innenfor søtmelk, yoghurt
og rømme/fløte. Ostesalget går ned for første gang på flere år. Det
er likevel gledelig å se at TINE har hatt vekst både i salget av syrnet
og smaksatt melk, samt smør. Denne veksten kompenserer likevel
ikke for nedgangen i de store områdene.

MEIERI NORGE

Innovasjon bidrar til resultater

Meieri Norge inkluderer TINE SA og OsteCompagniet AS.
Salgsinntektene i Meieri Norge for 2017 var 17,8 milliarder kroner,
en reduksjon på 0,5 prosent fra 2016.
Driftsresultatet for Meieri Norge ble 1417 millioner kroner, en
reduksjon på 882 millioner kroner fra 2016.
Samlet hadde meierikategorien en svakt positiv utvikling i verdi, men
hadde en negativ utvikling i volum. Både TINEs verdi og volum ut av
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TINEs merkevarer står sterkt hos norske forbrukere og danner
grunnlaget for vårt innovasjonsarbeid med mål om vekst og
konkurransekraft for våre kunder. TINE har lansert flere nye
produkter som har truffet godt på forbrukerbehov det siste året.
Piano® Vaniljesaus Uten tilsatt sukker svarer på behovet for
produkter uten tilsatt sukker. TINE har også svart på endrede
forbruksvaner, der forbrukere kjøper mat «på farta», med Go’morgen
müsli- og nøttebarer.
TINE tar folkehelsa på alvor

Livsstilsrelaterte sykdommer er et betydelig problem i vårt samfunn.
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Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor. Her
må vi ta et samfunnsansvar, og vi har god dialog med de politiske
myndighetene på dette området. Vi skal bidra til et sunt, variert
og balansert kosthold i den norske befolkningen. Det skal også
gjennomsyre vårt arbeid med innovasjon. Samtidig skal vi gjøre det
enkelt for forbrukerne å gjøre sine valg. I tillegg til å sette ernæring
på dagsorden, er TINE Fotballskole og TINEstafetten eksempler på
arrangementer som skaper aktivitet i befolkningen.

Også brunost-segmentet har gått tilbake i volum, men har hatt en
marginal økning i verdi. TINEs utvikling har vært noe dårligere enn
kategorien14, men til sammenligning hadde brunostene fra TINE et
svært godt år i 2016 som følge av en større kampanje.

I 2017 gikk idretts-Norge sammen med TINE i en felles satsing for
å gi både barn og voksne et mer variert og sunnere matutvalg på
idrettsarenaer. Konseptet er kalt Smart Idrettsmat og har fått svært
positiv mottakelse.

TINE taper posisjon på yoghurt

Ved å tilby gode matopplevelser ønsker TINE å komme nært på
forbrukerne og tilfredsstille deres unike behov. Et eksempel på dette
er Heimatt som er en nabolagskafé i Oslo for unge, og flere av de
som jobber der er pensjonister. Kaféen åpnet 1. november 2017.
Med dette skaper TINE et sted der generasjoner kan møtes. I første
omgang er dette en pilot.
TINE har i 2017 satset sterkt på å bygge gode relasjoner til forbrukere
og interessenter i digitale flater og i sosiale medier. Inspirerende
og nyttig innhold om både merkevarer og selskapets satsing på
bærekraft og ernæring har bidratt til gode resultater. TINE ble i 2017
rangert på topp 10 som en av Norges mest digitalt modne selskaper
innen digital markedskommunikasjon4.

Den nye hverdagsosten Østavind®, med litt mer smak, oppleves som
en reell nyhet av forbrukerne. Den kan vise til en høy gjenkjøpsgrad
og har bidratt positivt i kategorien.

Kategorien Yoghurt har falt både i verdi og volum, mens TINEs
tilbakegang har vært større enn kategorien og TINE har følgelig tapt
segmentandeler15 . Per capita-forbruket sank med 3,6 prosent16 .
Go’morgen har likevel vist en mindre oppgang i både verdi og
volum17. Merket har som nevnt også lansert müsli- og nøttebarer
med suksess.

FOTNOTER
2

Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i 2016.
Utgjør for Meieri Norge 222 millioner kroner.
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Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. For alle referanser:
Nielsen ScanTrack, Norge Totalt, Melk, Søtmelk, TINE Søtmelk, TINE Laktosefri,
TINE Smaksatt Melk, Smaksatte Melkedrikker, Syrnet Melk, Biola, Ost, Norvegia,
Jarlsberg, Brunost, TINE Brunost, Yoghurt, TINE Yoghurt, Go’morgen, Smør/
Margarin, TINE Smør, TINE Margarin, Rømme, Fløte, TINE Rømme, TINE Fløte,
Sunnivia, Julie/Nekt/Lemonade, Økologisk Søtmelk, Økologisk Syrnet Melk, Value
Sales 000, Volume Sales 000, Value % Chg, Volume % Chg, Volumandel,
Verdiandel, W52,2017. (Copyright © Nielsen). Verdioppgang på +2,7% for
melkebasert drikke, volumnedgang på -1,8%.

4

Kilde: Digital leaders in Norway 2018, Bearing Point, TINE rangeres som nr. 7
på digital marketing og nr. 1 av matvareleverandørene.

5

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen
ScanTrack, Norge YTD W52 2017. Volumnedgang på -3,0% for segmentet
søtmelk, verdioppgang +1,2%. TINE -7,7% i volum, -2,5% i verdi.

6

Kilde: Melk.no, Markedstall 4. kvartal 2017 per 25.01.18.

7

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen
ScanTrack, Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumoppgang for TINE laktosefri
søtmelk hhv. +15,7% og +8,9%.

8

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen
ScanTrack, Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumoppgang for TINEs
portefølje på smaksatt melk hhv. +8,2% og +12,1%.

9

Merkevaren Stratos eies av Nidar, en del av Orkla Confectionary & Snacks.

10

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen
ScanTrack, Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumoppgang for segmentet
syrnet melk hhv. +1,8% og +0,8%, Biola 1,0 % i verdi og +3,9% i volum.

11

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumnedgang ost totalt hhv. -0,8% og -1,2%.

12

Kilde: Melk.no, Markedstall 4. kvartal 2017 per 25.01.18.

13

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen
ScanTrack, Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumnedgang Norvegia hhv.
-1,1% og -0,9%. Verdi- og volumnedgang Jarlsberg hhv. -4,1% og -3,9%.

14

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen
ScanTrack, Norge YTD W52 2017. Brunost total verdivekst +3,3%,
volumnedgang -2,3%. TINE hhv. +0,7 % og -6,7%.

15

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen
ScanTrack, Norge YTD W52 2017. Yoghurt total verdi- og volumnedgang
-1,7% og -3,4%. TINE hhv. -3,7% og -6,1%.

Fall i søtmelkforbruk, økt salg av smaksatt melk

Kategorien Melkebaserte drikker har økt i verdi, men sunket i
volum3 . Søtmelk, som er det største segmentet, har hatt den samme
utviklingen, men tilbakegangen for søtmelk har vært større og
verdiveksten lav5 . TINEs tilbakegang har vært større enn segmentet
totalt. Dette skyldes blant annet at enkelte varianter Tinemelk® ikke
lenger tilbys i alle kjeder. Utviklingen i søtmelkforbruket per capita
har også vist negative tendenser med en nedgang på 3,8 prosent til
70,5 liter i 20176 . Utviklingen for TINEs laktosereduserte og laktosefrie
søtmelk har fortsatt å være positiv både i verdi og volum7.
TINE, med merkevarene Litago® og TINE Sjokomelk i spissen, har
levert betydelig vekst til segmentet for smaksatt melk og har vokst
samlet med over 12 prosent i volum ut av butikk 8 . Samarbeidet
mellom Litago® og Stratos9 traff målgruppen godt, og sto for en
større andel av veksten for merket.
Salg i segmentet for syrnet melk har fortsatt å vokse. Biola® har
levert høyere volumvekst enn segmentet totalt og sto for brorparten
av volumøkningen10 . Et forskningsgjennombrudd i TINE førte til
lanseringen Styrk® fettfri syrnet melk med vitamin K 2. Denne har
fått god mottakelse.
Nedgang i ostesalget, men nykommer bidrar positivt

Salg av ost har falt både i verdi og volum etter god vekst over flere
år11. Forbruket av ost har gått ned med 2,1 prosent siste år. Inkludert
importost var forbruket av ost på ca. 18,8 kilo per capita i 201712.
Utflatingen skyldes til dels økte forbrukerpriser gjennom 2017.
Norvegia® har doblet salget siden 2001, men siste år har både
Norvegia® og Jarlsberg® gått tilbake både i verdi og volum13 .

16

Kilde: Melk.no, Markedstall 4. kvartal 2017 per 25.01.18.

17

Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Go’morgen verdi- og volumvekst +5,4% og +4,2%.
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Sprett® er den første fruktyoghurten til barn uten tilsatt sukker eller
søtstoff. Produktet har fått god mottakelse.
TINE fortsetter å ta andeler på smør

Smør har fortsatt å ta andeler fra margarin. TINE Smør leverer
høyere vekst enn matfett totalt18 . Konkurransen i kategorien
for matlagingsprodukter totalt har økt både fra konkurrenter og
erstatninger. Det har vært tilbakegang i segmentene rømme og fløte
både i verdi og volum, og TINE har tapt mer enn segmentene totalt19.

storhusholdningskunder, med tjenester som gir økt kundeverdi. TINE
gir nå tilgang til tjenester som er mer skreddersydd kundenes behov.
I første omgang er dette et mer fleksibelt leveringstilbud, tilgang til
kurs og arrangementer, samt tilgang til materiell og spesialsortiment.
TINE Partner har i løpet av året utvidet sitt tilbud til
storhusholdningsmarkedet ved å tilby nye produktkategorier.
BOKS® Kaffe og mineralvann fra Roma Mineralvannfabrikk er nye
områder som gir TINE muligheten til å tilby et bredere og mer variert
tilbud til sine kunder.

Sunniva® presterer bedre enn juice-kategorien

Konkurranseintensiteten innenfor juice er fortsatt svært høy. Salget
i både verdi og volum har gått ned, og nedgangen i volum har vært
dobbelt så høy som i verdi20 . Dette tyder på en verdivridning mot
høyere kvalitet i kategorien. Sunniva® står sterkt og har kunnet vise
til lavere volumnedgang enn kategorien som helhet 21. Sunniva® er
Norges sterkeste merkevare innenfor juice22.
Lanseringen av TINE Iste Sesong Energi har truffet nye forbruker
behov innenfor forfriskende drikke og har solgt over forventning 23 .

TINE har vekst innen kiosker og bensinstasjoner (KBS)

Alle de største produktgruppene innen Smaksatte melkedrikker,
Forfriskende drikke og Mellommåltider har hatt god vekst i
KBS-kanalen med sterke merkenavn som Iskaffe, Litago®,
Go’morgen, Iste® og Isklar®.
Mat blir en stadig viktigere del av salget i kiosker og bensinstasjoner.
For TINE gir dette særlig vekst innen ostekategorien, og vi
jobber aktivt med kjedene for å fremme norske osteprodukter til
ostesmørbrød, baguetter, pizza og hamburgere.

Utflating i etterspørselen etter økologiske meieriprodukter

Økologisk søtmelk synes å følge den generelle utviklingen som
for konvensjonell søtmelk, men viser nå en liten volumøkning i
motsetning til segmentet totalt. Samtidig har salget økt i verdi24. Også
det andre store volumsegmentet for økologiske meieriprodukter,
som er syrnet melk, har opplevd verdivekst, men her har volumet
gått svakt ned25 .
TINE har et langsiktig mål om at 6 prosent av melka som mottas
skal være økologisk. Produksjon av økologisk melkeråvare er
relativt stabil og utgjør i dag om lag 3,5 prosent av TINEs totale
årlige leveranser. Anvendelsesgraden av norsk økologisk melk til
økologiske produkter er i dag på 58 prosent, opp fra 57 prosent i
2016. TINE har et langsiktig mål om å øke mengden melk merket
økologisk i markedet.

Godt salg til norsk næringsmiddelindustri

TINE leverer ingredienser til annen næringsmiddelindustri og
knytter seg spesielt til ferdigmatindustrien som pizza-, bakeri-, kjøttog fiskematindustrien. I tillegg er det salg til sjokolade-, iskrem-,
margarin- og salat-/dressingindustrien. Konkurransen fra sterke
utenlandske aktører, som tar inn bearbeidede produkter som for
eksempel pizza og konditorvarer er økende.
I 2017 hadde TINE økt salg til norsk næringsmiddelindustri, både
i volum og verdi. TINE foredler myse, som er et biprodukt av
osteproduksjonen, til høyverdige ingredienser som mysepulver
konsentrat og mysepermeatpulver. Prisnivået i 2017 utviklet seg
positivt i forhold til 2016 som var preget av lave priser. Dette har
medført at det internasjonale salget av myseingredienser har bidratt
positivt til driftsresultatet.

Satsingen på geit ga gull i oste-VM

TINE har styrket markedsarbeidet på geit. For å øke kunnskapen
rundt den norske geita, har det vært samarbeidet tett med miljøer
både innenfor og utenfor landbruket. Et eksempel var piloten med
Geit- og kjefestivalen 2017, som ble gjennomført på Mathallen i Oslo
i mai med forbruker som målgruppe.
I november deltok TINE for første gang i VM i ost. TINEs Kvit Geitost
Lagra, mottok utmerkelsen gull, mens bronsen gikk til den hvite
geitosten Kvitlin (Snøfrisk® internasjonalt).

Godt omdømme og høy kundetilfredshet

Tilliten til TINE-merkevaren er høy. Norske forbrukere kåret i mars
2017 TINE som Norges mest bærekraftige merkevare26 . TINE fikk
høsten 2017 dessuten en 2. plass på Ipsos omdømmemåling 27.
Samtidig gikk TINE tilbake fra 5. plass til en 7. plass på RepTrak
Norge våren 201728 .
TINE scorer høyt i leverandørundersøkelser, både på kjedenivå
og blant butikker. TINE arbeider målrettet og langsiktig med å
opprettholde og styrke kundens tilfredshet med arbeidet vi gjør.

TINE legger til rette for mat og drikke i skolehverdagen

Skolelyst.no ble lansert ved skolestart høsten 2017. Med Skolelyst.no
har TINE lagt til rette for et godt mat- og drikketilbud gjennom
skolehverdagen. Elevene har fått større variasjon i produktutvalget,
og foreldrene kan nå i tillegg til melk velge mellom yoghurt,
havregrøt, smoothie, fruktdrikke og fruktbiter. En ny og modernisert
bestillingsportal bidrar til en mer fleksibel bestillingsløsning for
foreldrene og en enklere administrasjon av ordningen for skolene.
Høsten 2017 lanserte TINE Partner et kundeprogram for sine
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Melkeprodusentene leverer god kvalitet

Gjennom 2017 er 95,9 prosent av melka TINEs produsenter har
levert til TINE blitt kategorisert som elitemelk (93,5 prosent i 2016).
Elitemelk er den høyeste bedømmelsen melkeprodusenten kan få
for sin råvareleveranse, basert på objektive og målbare kriterier.
Høy tilgang av kvalitetsråvare skyldes langsiktig og målrettet
arbeid for god dyrehelse og dyrevelferd gjennom TINEs egne
rådgivingstjenester og godt arbeid hos produsentene.
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Trygg mat resultat av godt arbeid i verdikjeden

Forutsetningen for tillit til TINEs produkter er en verdikjede der
arbeidet med trygg mat står sentralt.

MERKEVAREEKSPORT
OG SALG MEIERI INTERNASJONALT
MERKEVAREEKSPORT

Meieriprodukter regnes som en svært trygg matvaregruppe. Ingen
av TINEs tilbakekalte produkter i 2017 hadde sykdomsframkallende
bakterier.

USA

TALL I TONN

TOTALSALG*

2017

2016

2017

2016

6 049

6 150

15 846

17 451

Australia

1 648

1 741

2 475

2 562

Canada

1 566

1 460

1 818

1 714

Strengt antibiotikaregime gir god dyrehelse

Storbritannia

516

477

6 994

6 598

I Norge er storfe- og geitehelsen i verdensklasse, med fravær av
alvorlige smittsomme sykdommer. Et strengt regime for bruk av
antibiotika gjør at det er liten grad av antibiotikaresistens.

Sverige/Danmark

425

396

16 824

15 660

Andre markeder
Total
*

Hyppigheten av bruk av antibiotika i melkeproduksjonen er en
indikasjon på dyrehelsen. Arbeidet med å redusere bruken av
antibiotika til dyr er også et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge
antibiotikaresistente bakterier hos mennesker. All melk som kommer
med tankbiler inn til TINEs anlegg blir kontrollert for innhold av
antibiotika. I 2017 var det 88 leveranser av melk til TINE med spor
av antibiotika (70 i 2016). Melk som inneholder spor av antibiotika
blir vraket.

423

416

984

1 009

10 626

10 640

44 940

44 994

Merkevareeksport er salg ut av Norge. Totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle merkevarer.

MEIERI INTERNASJONALT
Meieri Internasjonalt hadde i 2017 salgsinntekter på 2,8 milliarder
kroner, en reduksjon på 3,7 prosent fra 2016 (justert for endring i
valutakurser var reduksjonen 2 prosent). Driftsresultatet i 2017 ble
34 millioner kroner, en nedgang på 43 millioner kroner fra 2016.
Hovedårsaken til reduksjonen i driftsresultatet var økte råvarepriser i
USA og Storbritannia som påvirket marginene i TINEs internasjonale
datterselskaper negativt. Meieri Internasjonalt utgjorde i 2017
13 prosent (på nivå med 2016) av konsernets salgsinntekter og er
basert på salg av merkevarer fra TINE og andre osteprodusenter.
TINE har datterselskaper i Sverige, Danmark, Storbritannia og
USA. Wernersson Ost AB distribuerer og selger varer i Sverige,
Danmark og Finland. Norseland Ltd. er vårt britiske datterselskap,
og Norseland Inc. opererer i USA og i Canada. I øvrige markeder
som TINE er representert i, går salget av TINEs spesialoster gjennom
utvalgte distributører.
Jarlsberg® er i dag TINEs største merkevare internasjonalt og selges
i 16 land, inkludert Norge. Jarlsberg® produseres ved våre norske
anlegg, på vårt eget Alpine Cheese Co. i Ohio, USA, samt gjennom
vår leieproduksjon hos Dairygold Ltd. i Irland.
Det totale internasjonale salget av Jarlsberg® gikk ned to prosent
sammenlignet med 2016 etter en svak start på året. Det ble igangsatt
ekstra aktiviteter i flere land for å snu utviklingen med gode resultater
for andre halvår.
TINEs datterselskap i USA, Norseland Inc. har, til tross for sterk
konkurranse, greid å opprettholde og befeste sin posisjon som
ledende leverandør innen Spesialost-kategorien. Salget av
Jarlsberg® er styrket i USA som følge av flere markedsaktiviteter
og målrettet markedsføring mot den amerikanske forbrukeren. Vi
opplever også en økning i salget av TINEs brunoster og Snøfrisk®
i USA. I tillegg til å selge TINEs merkevarer, selger Norseland Inc.

FOTNOTER
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Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumutvikling margarin +0,3% og -2,0%, smør
+1,6% og +2,0%, TINE Smør +1,8% og +2,0%.
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Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumutvikling fløte -0,4% og -1,5%, TINE Fløte
-4,3% og -6,2%. Verdi- og volumutvikling rømme -0,4% og -1,1%, TINE Rømme
-4,6% og -6,2%.
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Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Matfett totalt +0,5 % i verdi og - 1.2 % i volum. Verdiog volumutvikling juice/nektar/limonade -1,5% og -3,8.
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Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumutvikling juice/nektar/limonade for TINE /
Sunniva -6,6% og -2,9%. Total volumnedgang i kategorien -4,4 millioner liter, for
Sunniva -0,8 millioner liter.
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Kilde: TNS merkevaretracker
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Kilde: Interne tall, Lanseringsrapport TINE L3 2017
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Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumutvikling søtmelk hhv. +1,2% og -3,0%.
Økologisk søtmelk verdi +4,9% og volum + 0,1 %.
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Kilde:
, referansenummer 003003777 per 16.01.18. Nielsen ScanTrack,
Norge YTD W52 2017. Verdi- og volumutvikling økologisk syrnet melk +2,0% og
volum -0,8%.

26

Kilde: Sustainable Brand Index 2017

27

Kilde: Ipsos Omdømme 2017

28

Kilde: RepTrak Norge 2017
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også merkevarer på vegne av andre produsenter (partnere). Salget
av partneres merkevarer vokste i 2017 og vi har langt på vei tatt
igjen det tapte som følge av et avsluttet agentur i 2016.
Norseland Inc. har nå lagt bak seg det første virkeåret som deleier
(33,33 prosent eierandel) i Lotito Foods Holding LLC i New Jersey.
Norseland Inc. har siden 2007 samarbeidet med Lotito Foods Holding
LLC om skiving og pakking av Jarlsberg®. Gjennom investeringen
i Lotito Foods har Norseland Inc. fått en styrket markedsadgang
til storhusholdningsmarkedet. Videre har samarbeidet også
styrket innovasjonen for Jarlsberg®. Dette har gitt innpass i nye
produktområder i tilstøtende kategorier i handelen. TINE har en
rettighet til å kjøpe resten av selskapet.
Norseland Ltd. i Storbritannia leverte et resultat med lavere
marginer i 2017. Årsaken er høyere melkepris som medførte høyere
innkjøpspris for cheddar. Likevel ser vi at Norseland UK Ltd. sine
merkevarer som Ilchester, Applewood® og Mexicana® befester
sin posisjon i det britiske markedet. Jarlsberg® opprettholdt sin
markedsposisjon og styrket lønnsomheten til tross for hard
konkurranse i kategorien. Eksporten fra Norseland Ltd. har vært
stabil gjennom året, hvor Canada er det største markedet.

bredde og dybde i sortimentet, har Diplom-Is i 2017 også kjøpt
majoriteten i Kulinaris AS, som leverer iskrem i premium-klassen til
dagligvare og storhusholdning. Dette bygger videre på oppkjøpene
av Isdalen AS og Laguna Produkter AS i 2016.
Solid vekst innen ferdigretter

TINE eier 51 prosent av Fjordland AS, et merkevareselskap som
driver utvikling, markedsføring og salg innenfor kategoriene Fersk
Ferdigmat, Margariner, Yoghurt og Desserter i det norske markedet.
Fjordland har hatt en rekke lanseringer og et betydelig markedstrykk
i 2017. Det har resultert i solid omsetningsvekst, spesielt innenfor
sous vide-middager, skålretter, spiseklare mellommåltider og grøt.
Fjordland har i 2017 videreført arbeidet med utvikling av
datterselskapene. Selskapene har hatt tilfredsstillende vekst, spesielt
innen salg av ferdige mat- og drikkeløsninger til kommunale og
private institusjoner.

Wernersson Ost AB i Sverige hadde i 2017 kraftig vekst i
salgsinntektene, mens driftsresultatet har bedret seg noe. Dette
skyldes i stor grad marginpress grunnet økning i osteprisen på
den osten som Wernersson importerer fra andre europeiske land.
Sverige var også i år det største internasjonale markedet for brunost.

ANNEN VIRKSOMHET
TINEs Annen virksomhet omfatter produksjon og salg av
næringsmiddelprodukter som iskrem og frosne desserter,
margariner, grøter og ferske ferdigretter. Virksomheten foregår i
hovedsak i de hel- og deleide datterselskapene Diplom-Is AS og
Fjordland AS.
Salgsinntektene i Annen virksomhet ble 2,7 milliarder kroner, en
økning på 139 millioner kroner fra 2016. Flere oppkjøp i 2016
og 2017 har bidratt til denne veksten. Driftsresultatet for Annen
virksomhet ble 87 millioner kroner, en reduksjon på 4729 millioner
kroner fra 2016.
Det er i hovedsak svakere inntjening fra iskremvirksomheten som
forklarer resultatnedgangen i Annen virksomhet.
Dårlig sommervær bremser veksten i iskremsalget

TINEs heleide datterselskap Diplom-Is har fortsatt med høy
innovasjonstakt og flere suksessfulle lanseringer både i og
utenfor iskremkategorien. Lanseringen av iskremtilbehør med
sauser og strøssel høsten 2016 har vært en salgssuksess i
2017. Dette kom i tillegg til en rekke nyheter innenfor iskrem.
Imidlertid har iskremkategorien vist stagnasjon på grunn av mye
nedbør i sommerhalvåret. Dette har gitt et svakere resultat for
året. Diplom-Is fortsetter sitt arbeid med rasjonaliserings- og
effektiviseringsprosjekter.

FOTNOTER
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Som et ledd i å tilpasse virksomheten til forbrukers økte ønske om
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Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i 2016.
Utgjør for Annen virksomhet 24 millioner kroner
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MILJØMÅL 2017

RESULTAT

Klimagassutslipp:
Totalt:
Redusere klimagassutslippet
med 4000 tonn, til 67.000 tonn
CO2-ekv.

Ved utgangen av 2017 er klimagassutslippet fra TINEs virksomhet 75.268 (71.180 tonn), en økning på 5,7 prosent fra
2016. I forhold til 2007 er utslippet redusert med 8600 tonn, en reduksjon på 10 prosent.

Transport:
Redusere klimagassutslippet med
2000 tonn til 43.000 tonn CO2-ekv.

Ved utgangen av 2017 er klimagassutslippet fra TINEs transport 47.755 tonn, en økning på 5,8 prosent fra 2016.
I forhold til 2007 er utslippet redusert med 6700 tonn, en reduksjon på 12 prosent.

Meierivirksomheten:
Redusere klimagassutslippet
med 2000 tonn til 20.800 tonn
CO2-ekv.

Ved utgangen av 2017 er klimagassutslippet fra TINEs meierivirksomhet 24.228 tonn, en økning på 6,5 prosent fra
2016. I forhold til 2007 er utslippet økt med 750 tonn, en økning på 3 prosent.

Utslipp av NOx fra transport:
Redusere utslippet av NOx med
25 prosent i forhold til 2016.

Overgangen til EURO-VI er viktig i arbeidet med å redusere utslippet av partikler og NOx. I løpet av 2017 er utslipp
av NOx fra TINEs transport redusert med 39 prosent.

Primærproduksjonen:
TINE skal i løpet av 2017 starte
beregning av klimautslipp fra melkeproduksjon på enkeltbruksnivå.

Sammen med teknologimiljøer har TINE utviklet et digitalt verktøy der bonden kan se hvor mye klimagasser kuene
slipper ut igjennom året. I 2017 tok de første gårdene denne teknologien i bruk.

Myndighetenes beslutning om å øke omsetningspåbudet og omklassifisering av PFAD fra avfall til biprodukt
medførte redusert tilbud av biodiesel – HVO og økende priser. Satsingen på biodiesel – HVO ble derfor reversert,
og TINEs biler har i 2017 hovedsakelig benyttet fossil diesel og diesel med en innblanding på 20 prosent
biodiesel – HVO.

Overgang fra naturgass til fjernvarme ved anlegget i Ålesund er nok en gang forsinket. Oppstart er nå forventet i
1. kvartal 2018. Videre har utslippet fra meieriet på Jæren økt da varmepumpene har vært ute av drift i deler
av året, og oppstarten av ny elektrisk kjele er blitt forsinket. Vi forventer at utfordringene i 2017 blir løst og at
utslippsøkningen blir reversert i 2018.

I 2017 lanserte TINE konseptet #Kukraft, et spennende miljøprogram for å ta i bruk biogass basert på husdyrgjødsel som drivstoff.
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Kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden gir grunnlag for å oppnå effektive verdikjeder. Arbeidet med effektivisering av prosesser, systemer og
organisasjonen fortsetter.

EFFEKTIVE VERDIKJEDER
LOGISTIKK OG DISTRIBUSJON
TINE Logistikk omfatter distribusjon, mellomtransport og lagerdrift.
Etter siste omorganisering omfatter det også tanktransport.
Planlegging og tilpasning av logistikk- og transporttjenester
er vesentlig for at TINE skal lykkes. TINE har i 2017 hatt en
leveringsgrad av alle produkter til kunder på 98,7 prosent. Det er
rekordhøyt og setter TINE i verdensklasse. Det er 0,2 prosentpoeng
bedre enn målet og 0,1 prosentpoeng bedre enn i 2016. Samtidig
er vraking av ferdigvarer på grunn av holdbarhet redusert med åtte
prosent i forhold til 2016. Forbrukerne får bedre holdbarhetsdato,
som fører til mindre kasting av mat. Dette er positivt både for
miljøet og økonomien.
I 2017 er det gjennomført flere forbedringsprosjekter i TINE
Logistikk og nye prosjekter er satt i gang.
Ny løsning for mellomtransporten i Nord er iverksatt, med godt
resultat. Det betyr reduserte kostnader, men også en positiv
miljøeffekt ved at mye gods er flyttet fra bil til bane. Tilsvarende
gjennomgang av mellomtransporten i Sør er utført i 2017. Denne
vil medføre at mer volum flyttes fra bil til bane i løpet av 2018.
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Redusert tilgang og økt pris på biodiesel

TINEs transportvirksomhet står for ca. 64 prosent av TINEs
klimagassutslipp. Etter svært gode miljøresultater i 2016, ble
siste år mer utfordrende. Klimagassutslippet fra TINEs transport
økte i 2017 med 2600 tonn CO 2 -ekvivalenter. Myndighetenes
opptrapping av omsetningspåbudet for biodrivstoff og
reklassifisering av råstoffet PFAD 30 til biprodukt, førte til redusert
tilgang på biodiesel HVO 31 og sterkt økende priser på produktet.
TINE ble derfor nødt til å redusere bruken av biodiesel med økte
klimagassutslipp som resultat. I dag blandes 20 prosent biodiesel
inn i vanlig diesel slik at TINE oppnår klimareduksjoner, men ikke
i samme grad som ønsket.
TINE fortsatte overgangen til nye biler med Euro VI-motor32, og
utslippet av NOx ble redusert med 39 prosent i 2017. Våre analyser
viser at TINEs direktedistribusjon av ferskvarer er den mest
effektive og klimavennlige løsningen ut til kjedene og kundene
generelt, noe som også er viktig for å kunne tilby tilleggstjenester
til den enkelte kunde.
TINE vil fortsette sin ambisiøse miljøsatsing, og innen 2025
skal det i transporten kun benyttes fornybart drivstoff og
nullutslippsløsninger.
I 2017 lanserte TINE konseptet #Kukraft, et spennende
miljøprogram for å ta i bruk biogass basert på husdyrgjødsel
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som drivstoff. Ny motorteknologi gjør det nå mulig å bruke
flytende biogass på lastebiler med en størrelse som dekker
TINEs behov. Vi skal fortsatt være i spissen med å prøve ut
ny teknologi som for eksempel hybridløsninger, elektriske
løsninger og hydrogen.

INDUSTRI OG STRUKTUR

TINEs styre besluttet i desember 2017 å investere 77 millioner euro
i bygging av produksjonskapasitet for Jarlsberg® i Irland. Målet er
å utvikle Jarlsberg® videre som internasjonal merkevare etter at
subsidiene for eksport av norskprodusert ost blir faset ut i 2020.
Anlegget bygges ved siden av Dairygolds anlegg i Mogeely i Irland,
og vil være i drift i 2020.
Midlertidlig økt klimaavtrykk fra meieriene

Kartongtappede produkter har hatt en forsterket nedgang i 2017.
TINE arbeider derfor strukturert med kontinuerlig forbedring innen
alle områder for å gjøre produksjonen så kostnadseffektiv som
mulig.
TINE har i 2017 gjennomført første fase av framtidig
produksjonsstruktur for faste produkter. Brunostproduksjonen er
flyttet fra TINE Meieriet Ørsta til TINE Meieriet Lom & Skjåk, og
tapping av konsummelk er avviklet ved TINE Meieriet Byrkjelo. Dette
gir grunnlag for mer effektiv produksjon av kremost og brunost.
TINE ferdigstilte større investeringsprosjekter i Gudbrandsdalen i
2017. Ved TINE Meieriet Frya er det de senere årene investert 365
millioner kroner i økt produksjonskapasitet av ferskost og filtrerte
yoghurtprodukter.
TINEs styre vedtok i juni 2017 å bygge nytt meieri på Flesland
utenfor Bergen. Det nye anlegget er planlagt å koste 820 millioner
kroner, vil romme 18.000 kvadratmeter og bygges for å drive
produksjon, lagerhold og distribusjon direkte til kunder. TINE har
fått 16 millioner kroner i støtte fra ENOVA til bruk av klimavennlig
teknologi i meieriet, blant annet for å gjøre bruk av varmepumper.
Det skal også legges 6000 kvadratmeter solceller på taket. Meieriet
kommer til å være Norges mest klimavennlige meieri og skal være
i drift sommeren 2019.

TINEs meierivirksomhet står for ca. 32 prosent av TINEs samlede
klimagassutslipp. Etter svært gode miljøresultater i 2016, var
reduksjonen noe mindre i 2017.
Klimagassutslippet fra TINEs industri økte med 1500 tonn
CO 2 -ekvivalenter i 2017. Årsaken til det er at utsatte bærekrafttiltak har medført noe mer bruk av naturgass.
Meierivirksomheten har fortsatt arbeidet med å optimalisere
produksjonen med spesiell vekt på å redusere svinn og
energiforbruk. Det er lagt en detaljert plan for å øke
andelen fornybar energi i produksjonen. Det vil redusere
klimagassutslippet fram mot 2020 med anslagsvis 14.000 tonn
og målet er at TINE innen 2023 kun skal bruke fornybar energi
i produksjonen.

FOTNOTER
30
31

32

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).
HVO står for hydrogenert vegetabilsk olje, og erstatter tradisjonell diesel.
Denne biodieselen er basert på vegetabilske oljer, eller animalsk fett.
EURO-VI: En motortype som filtrerer bort partikler og NOx.

Nytt meieri på Flesland skal stå ferdig i 2019.
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Ambisjonen om en enda mer resultatorientert kultur bygger på felles mål på tvers av fagområder, god ledelse, samt dyktige og engasjerte medarbeidere.

RESULTATORIENTERT
KULTUR
Organisasjonsutvikling er en vesentlig del av de forbedringstiltak
TINE iverksetter for å styrke konkurransekraften. Høsten 2017
gjennomførte TINE en endring i organisasjonen der målet er å
styrke innovasjon og kommersiell forretningsdrift, men også styrke
og forenkle samhandlingen i verdikjeden.

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø
er en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet
i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke
utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen
blir skadet eller syke som følge av arbeidet.
Reduksjon i sykefravær

TINE SA hadde en fin nedgang i sykefraværet i 2017 og oppnådde
til slutt 5,9 prosent sykefravær. Sammenlignet med året før var
dette en nedgang på 0,33 prosentpoeng. Selv om dette er god
utvikling, nådde ikke TINE SA sitt mål som var satt til 5,6 prosent.
TINE Gruppa fikk samlet et sykefravær på 5,7 prosent. TINE jobber
videre systematisk for å bedre resultatet ytterligere på dette
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området gjennom blant annet lederopplæring.
Fortsatt for mange arbeidsulykker

TINEs overordnende mål er null arbeidsulykker. I 2017 hadde TINE
SA 54 hendelser med fravær, og fikk ut fra det en H-verdi 33 på
6,8. Dette er en tydelig nedgang fra 2016. Ingen av hendelsene
fikk alvorlige konsekvenser for de ansatte. Det har også i 2017
vært stor aktivitet i selskapet på dette området. TINE SA har blant
annet implementert nytt verktøy for registrering og håndtering
av uønskede hendelser dette året, og det har vært utstrakt
opplæringsaktivitet knyttet til å bruke det nye verktøyet.
For TINE Gruppa ble det i 2017 registrert 69 hendelser med
fravær (H-verdi: 7,1) mot 72 registrerte hendelser med fravær
i 2016 (H-verdi: 7,5).
Registrering av uønskede hendelser

Registrering og behandling av uønskede hendelser og tilløp er en
viktig forutsetning og et virkemiddel for å redusere arbeidsulykker
gjennom godt forbedringsarbeid. I 2017 ble det totalt registrert 6420
slike hendelser i TINE SA.

ORGANISASJON OG MENNESKER
Ved utgangen av 2017 var det 5476 ansatte i TINE Gruppa (5418 i
2016), hvorav 4469 var ansatt i TINE SA (4506 i 2016).
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Medarbeiderundersøkelsen TINE gjennomfører årlig viste i 2017 en
positiv utvikling på de viktigste faktorene som måles.
Mobilitet og omstilling

TINE har gjennomført flere store organisasjonsutviklingsprosjekter
de siste årene. Økt markeds- og endringsorientering har vært en
fellesnevner for alle prosjektene. Økt gjennomføringsevne ved å
forenkle organisering, tydeliggjøre ansvar og styrke kompetansen
har også stått sentralt.
Prosjektene har bidratt til å forenkle organisasjonen og har gitt færre
nivåer. Det har også blitt tydeligere hvilken rolle den enkelte enhet
og stilling har, og det er knyttet konkrete kompetansekrav til den
enkeltes rolle.
TINE har lagt vekt på å gjøre et godt omstillingsarbeid. Rammene
for dette arbeidet reguleres av egne retningslinjer for omstilling, og
har som hovedmål å finne en ny varig løsning i eller utenfor TINE for
de medarbeiderne som blir berørt.
Stort mangfold i TINE

TINE praktiserer likelønn og likestilling mellom kjønnene. Av TINE
SAs ansatte var kvinneandelen 36 prosent i 2017. Ved utgangen av
året var andelen kvinner i konsernledelsen 36 prosent. Andelen
kvinner i TINEs styre, inkludert ansattrepresentanter, var også 36
prosent.

FORDELING ANSATTE
KVINNER/MENN
ANSATTE

2017

MENN

TOTALT

KVINNER

MENN

TOTALT

1 594

2 875

4 469

73

138

211

Datterselskap

419

588

1 007

20

35

55

TINE Gruppa

2 013

3 463

5 476

93

173

266

TINE SA

SYKEFRAVÆR,
TURNOVER OG H-VERDI
2017

SYKEFRAVÆR

TURNOVER %

H-VERDI

TINE SA

5,9 %

3,3 %

6,8

Datterselskap

5,2 %

9,1 %

8,0

TINE Gruppa

5,7 %

4,5 %

7,1

SYKEFRAVÆR
PROSENT
TINE GRUPPA
2017
5,7
2016
5,9
2015

Samarbeid mellom ledelse og medarbeidere

6,2

TINE har en omfattende og involverende dialog med ansatte og
de ansattes organisasjoner. Dialogen er en styrke i endrings- og
utviklingsarbeidet som gjøres i TINE. Arbeidstakers rettigheter i
Norge er godt regulert i etablert lovverk og etablert praksis for
samarbeid mellom ledelse og arbeidstakerorganisasjoner.
Ledelsen i TINE møter ansattes representanter i konsernets
samarbeidsutvalg og andre fora. Rundt 65 prosent av de ansatte i
TINE SA er organisert i en fagforening. TINE har fire representanter
i styret som er valgt av de ansatte.
Etikk er et lederansvar

TINEs etiske retningslinjer tydeliggjør de holdninger og den atferd
TINE forventer av hver enkelt medarbeider når det gjelder respekt,
integritet og lojalitet. Lederne i TINE har ansvar for å gjøre sine
medarbeidere kjent med TINEs etiske retningslinjer, samt å reflektere
rundt og trene på å håndtere etiske dilemmaer. Av de som hadde
krav om dilemmatrening i etiske retningslinjer, var det 87 prosent
som gjennomførte. Formålet med tiltaket er å støtte organisasjonen
i å etterleve og sikre styring og enhetlig opptreden fra ledere og
medarbeidere.

LEDERE

KVINNER

2014
6,2
2013
6,2
5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

ARBEIDSSKADER
ULYKKER MED FRAVÆR, H-VERDI
TINE GRUPPA
2017
7,1
2016
7,5
2015
8,1
2014
13,2
2013

TINE har etablert retningslinjer for varsling og et internt varslingsombud. Vesentlige punkter som inngår i varslingsreglene er diskriminering, trakassering, korrupsjon, forretningsmoral, samt plikt og rett
til å si fra om lovovertredelser og brudd på TINEs etiske retningslinjer. Den enkelte medarbeider skal føle trygghet og rom for å si fra
dersom en opplever uregelmessigheter.
Etisk handel er næringsvirksomhet som respekterer og støtter
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Definisjon H-verdi: Antall fraværsskader per million arbeidede timer.
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opp under menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og
utvikling i hele verdikjeden, uavhengig av landenes egen evne og/
eller vilje til å innfri sitt ansvar for å beskytte egne innbyggere mot
overgrep. TINE er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH), og deres
retningslinjer for etisk handel er innarbeidet i TINEs innkjøpsvilkår.
I februar 2017 ble TINE gjort oppmerksom på forhold rundt en av
TINEs leverandørrelasjoner i en periode tilbake i tid som kunne være
i strid med norsk lov. Dette medførte at TINE iverksatte interne
undersøkelser og tok kontakt med Økokrim for å overlevere funn
og dokumentasjon.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
TINEs styre legger vekt på at selskapet skal forvaltes og styres
etter gode overordnede prinsipper. TINE skal opprettholde tilliten
hos ulike interessenter og sørge for at styret får tilstrekkelig og
korrekt informasjon om virksomheten. En viktig del av eierstyring og
selskapsledelse er å etablere og vedlikeholde systemer og prosedyrer
som sikrer at lovverk, standarder og egne retningslinjer etterleves.
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) gir ut den
norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (corporate
governance) bestående av prinsipper og retningslinjer som bidrar
til å avklare ansvar og myndighet i større bedrifter. Anbefalingen er
egentlig laget for selskaper som er børsnotert i Norge, men konsernets styre besluttet i 2010 at TINE tross dette skal følge prinsippene i denne anbefalingen så langt de passer TINEs selskapsform
og eierskap.
I tråd med anbefalingen fra NUES har styret opprettet et revisjonsutvalg og et kompensasjonsutvalg. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende utvalg for det samlede styret i arbeidet med
å føre kontroll med selskapets finansielle rapportering og kontrollsystemer. Kompensasjonsutvalget er et forberedende og rådgivende
utvalget for styret når det gjelder ansettelse og ansettelsesvilkår
for TINE SAs konsernsjef og hovedprinsipper for kompensasjon og
etterfølgerplaner på det sentrale lederernivå i TINE SA.
En nærmere redegjørelse for hvordan TINE etterlever prinsippene
og retningslinjene i NUES finnes på www.tine.no.

TINES EIERORGANISASJON
TINE er et samvirkeselskap, eid av våre melkeleverandører. Ved
utgangen av 2017 var det 10.478 eiere av TINE. Det er en reduksjon
på 426 fra året før. Det er levert melk fra 8381 foretak. I løpet av
året har TINE gjennomført 14 styremøter. Faste, valgte styremedlemmer har en oppmøteprosent på 99 prosent. Varamedlem er kalt
inn ved forfall. Styret har ikke hatt møter der styret ikke var formelt
beslutningsdyktig.
Eierne er organisert i 177 produsentlag, en reduksjon på 10 fra 2016.
Aktive produsentlag er viktig for god eierstyring og høy medlems
tilfredshet. I 2017 deltok 53 prosent av eierne på årssamlingene.
I 2017 er det avholdt omkring 300 ulike produsentlagsmøter med
totalt 6000 deltakere. Produsentlagene har en viktig rolle i å legge
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til rette for faglig og sosialt fellesskap for medlemmene.
I alle eierområdene34 er det gjennomført opplæring for nye tillitsvalgte. Nytt i 2017 var et sentralt kurs for nye produsentlagsledere.
Kurset var sammen med nye sentralt tillitsvalgte, og hensikten var å
gi økt innsikt i TINE og TINEs forretningsorganisasjon spesielt. Det er
gjennomført samling for alle arbeidsutvalg, i tillegg til egne samlinger for
produsentlagsledere. Dette er viktige arenaer for kompetansebygging,
erfaringsutveksling og informasjon om TINE. Framtidig melkevolum og
internasjonal satsing har vært hovedtema på samlingene.
TINE Medlem har i 2017 vedtatt ny organisering av sekretariatsstøtten
til produsentlagene. Hensikten er økt spesialisering av medarbeidere,
økt aktivitet i produsentlagene og bedret samhandling mellom
produsentlagene og TINE Rådgiving om faglig aktivitet.
TINE gjennomførte medlemstilfredshetsundersøkelse i januar 2017.
Tilfredsheten økte fra 78,3 til 79,0 prosent. Resultatet ligger over
grensen for «god tilfredshet», men det jobbes likevel systematisk
med å øke medlemstilfredsheten ytterligere.

TINES EIERORGANISASJON
Lokal valgkomité
Kontrollkomité
Sentral valgkomité

177 Produsentlag

4 Eierutvalg

Årsmøtet TINE SA

Rådet

Styret

Produsentlag: Produsentlagene er sammensatt av TINEs medlemmer i nærmere
avgrensede områder og utgjør TINEs lokale organisasjonsenheter.
Årsmøtet i TINE SA: Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består av 110
eiervalgte utsendinger. I tillegg kommer styrets og rådets medlemmer.
Styret: Styret består av 14 medlemmer, hvorav 10 velges av årsmøtet.
Årsmøtet velger tre varamedlemmer i nummerrekkefølge.
Lokal valgkomité: Valgene på produsentlagets årssamling forberedes av en
lokal valgkomité. Medlemmer og varamedlem samt leder og nestleder i
valgkomitéen velges av årssamlingen i produsentlaget.
Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med virksomheten til TINE, i samsvar med
den til enhver tid gjeldende instruks vedtatt av årsmøtet. Medlemmer i
kontrollkomitéen velges av årsmøtet for tre år.
Sentral valgkomité: TINE skal ha en sentral valgkomité på åtte medlemmer med
tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, som velges av årsmøtet. Sentral
valgkomité legger fram forslag for årsmøtet på blant annet medlemmer av styret
og rådet i TINE.
Rådet: Rådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret. Rådet
består av inntil 24 eiervalgte medlemmer, fordelt med et likt antall fra hvert
eierområde, og rådsmedlemmer valgt av de ansatte med 2/3 av antall eiervalgte
rådsmedlemmer. Rådets leder og nestleder velges av Årsmøtet i TINE SA.
Eierutvalg: Hvert eierutvalg består av eiervalgte rådsmedlemmer og minst ett
konsernstyremedlem.

FOTNOTE
34

Eierområder som geografisk inndeling av eierne ble innført i 2015, og de fire
områdene følger fylkesgrensene. Dette er Øst (Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark), Sørvest (Aust-Agder og
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), Midt (Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) og Nord (Nordland, Troms, Finnmark).

Melka er fundamentet i TINE Gruppas virksomhet. Merkevaren Tinemelk® er en av Norges mest kjente merkevarer og av stor verdi for TINE.

FINANSIELLE FORHOLD
OG KAPITALSTRUKTUR
Finansresultat og skatt

Netto finanskostnader i TINE Gruppa ble 123 millioner kroner i 2017,
en økning på 24 millioner kroner fra 2016. Netto rentekostnader økte
fra 100 millioner kroner i 2016 til 104 millioner kroner i 2017. Netto
rentebærende gjeld var marginalt lavere i 2017 enn året før.
TINE Gruppa hadde i 2017 et netto valutatap på 21 millioner kroner,
mot et tap på en million kroner i 2016. Økningen skyldes valutatap
på innkjøpskostnader i EUR. NOK svekket seg mot EUR gjennom
2017, mot en styrking gjennom 2016. TINE valutasikrer deler av
importen av innsatsfaktorer, i hovedsak innkjøp i euro (EUR), og
deler av salget i fremmed valuta, hovedsakelig amerikanske dollar
(USD). Den norske kronen har svekket seg markant siden 2014, og
holdt seg på et historisk svakt nivå i 2016. Handelsvektet kronekurs
(I-44) styrket seg noe i 2017 sammenlignet med 2016, på tross av
en signifikant svekkelse i årets to siste måneder. Den norske kronen
var i snitt 0,4 prosent svakere mot EUR og 1,6 prosent sterkere
mot USD i 2017 sammenlignet med 2016. Større eksponering mot
EUR (innkjøp) enn USD (salg) gjorde at nettoeffekten for TINE var
negativ. Sikringsbokføring av valutakontrakter ble innført i 2016.
Se forøvrig note 19.

Andre finanskostnader utgjorde i 2017 en kostnad på seks millioner
kroner, mot åtte millioner kroner i 2016.
Resultatet fra tilknyttede selskaper i 2017 var på 8,2 millioner kroner,
en nedgang i forhold til fjorårets resultat på 1,6 millioner kroner. Skala
AS gikk fra en positiv resultatandel på 4,3 millioner kroner til en negativ
resultatandel på 6,4 millioner kroner. Fjordkjøkken AS og TUN Media
AS fortsatte den positive utviklingen og kan vise til en forbedring fra
2016. Lotito Foods Holding LLC representerte den mest positive endringen fra en negativ resultatandel på 0,7 millioner kroner i 2016 til en
positiv resultatandel på 4,4 millioner kroner i 2017.
Skattekostnaden for TINE Gruppa i 2017 ble 110 millioner kroner.
Effektiv skattesats ble 7,8 prosent i 2017. Det er en reduksjon fra
12,3 prosent i 2016. Selskapsskattesatsen i Norge er fra 2018 vedtatt
redusert fra 24 prosent til 23 prosent. Dette har redusert konsernets
utsatte skatteforpliktelse med 33 millioner kroner.
Årsresultatet for TINE Gruppa ble 1304 millioner kroner, en reduksjon
på 330 millioner kroner fra 2016. Minoritetenes andel i 2017 ble 28
millioner kroner og majoritetenes andel ble 1276 millioner kroner.
Balanse

Balansen per 31.12.2017 for TINE Gruppa var 16,1 milliarder kroner,
det samme som tilsvarende tidspunkt i 2016. Arbeidskapitalen har siden
desember 2016 økt med 228 millioner kroner. I 2017 var investerings-
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behovet moderat, men likevel noe høyere enn nivået for avskrivninger.
Dette har medført at varige driftsmidler økte med 165 millioner kroner.
TINE Gruppa hadde per 31.12.2017 bankinnskudd og pengemarkeds
papirer på til sammen 466 millioner kroner, en reduksjon på 335 millioner kroner sammenlignet med 2016.
Netto rentebærende gjeld per 31.12.2017 for TINE Gruppa var 2827
millioner kroner, en reduksjon på 16 millioner kroner siden utgangen
av 2016. Den rentebærende gjelden ble redusert med 351 millioner
kroner, mens bankinnskudd og pengemarkedspapirer ble redusert med
335 millioner kroner sammenlignet med året før.
Egenkapitalandelen i konsernet var 48,8 prosent ved utgangen av 2017.
Kontantstrøm

Netto kontantstrøm for TINE Gruppa fra operasjonelle aktiviteter bidro
med 2169 millioner kroner, en reduksjon på 19 millioner kroner fra 2016.
Resultat før skatt viste en nedgang på 448 millioner kroner. Arbeids
kapitalen økte i 2017 med 228 millioner kroner, hvorav 145 millioner
kroner skyldes økt varelager. Økte kundefordringer og redusert leverandørgjeld bidro også til økt kapitalbinding. Arbeidskapitalen økte også i
2016 mot foregående år, den gang med 155 millioner kroner.
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter var 1184 millioner
kroner, en reduksjon på 76 millioner kroner fra 2016. Dette forklares
hovedsakelig med at utbetalinger ved kjøp av virksomheter var
8 millioner kroner i 2017 mot 187 millioner kroner i 2016. Økt
produksjonskapasitet for yoghurt, cottage cheese og grøt har de
siste årene bidratt til et høyere investeringsnivå. I 2016 kjøpte TINE
virksomheter i USA til 138 millioner kroner.
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde -1320 millioner
kroner i 2017, mens den i 2016 var på -682 millioner kroner. Langsiktig
gjeld ble redusert med 364 millioner kroner i 2017, mens den ble økt med
831 millioner kroner i 2016. Utbetalt etterbetaling og lån til eierne i 2017 var
963 millioner kroner, en økning på 148 millioner kroner i forhold til 2016.
Estimater og fortsatt drift

De vurderinger som er gjort i konsern- og selskapsregnskapet for 2017
er basert på forventninger til framtidig inntjening og virksomhetsstruktur som eksisterte på tidspunktet for avleggelsen av årsregnskapet.
Endringer i disse forventningene vil kunne medføre at verdiestimater og
vurderinger som er lagt til grunn må endres. Det er etter regnskapsårets
utgang ikke inntruffet forhold som er av betydning for bedømmelsen av
TINE SA eller TINE Gruppa utover det som framkommer i årsregnskapet
med tilhørende noter. Styret i TINE bekrefter at fortsatt drift er lagt til
grunn for årsregnskapet og at forutsetningene for dette er til stede.

samsvar med vedtatt finansiell policy. Sikringsnivået har vært stabilt
det siste året. Konsernets netto rentebærende gjeld har i snitt vært på
samme nivå i 2017 sammenlignet med 2016. I TINEs regnskap er det
oppført et tilgodehavende på pensjonsmidler gjennom pensjonskassen
MP Pensjon. Midlene i pensjonskassen er plassert i aksjer, obligasjoner
og eiendom. TINEs regnskap er derfor også eksponert for risiko med
hensyn til svingninger i disse aktivaklassene.
TINE er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt euro (EUR),
amerikanske dollar (USD), svenske kroner (SEK) og engelske pund (GBP).
Gjennom den internasjonale virksomheten har TINE netto innbetalinger i
USD, mens import av ulike innsatsfaktorer og kjøp av maskiner og utstyr
innebærer netto utbetalinger i EUR. I de senere årene har den norske
kronen svekket seg markant. Kronen var i snitt på samme nivå mot EUR
og noe sterkere mot USD i 2017 sammenlignet med 2016. Konsekvensen av dette er at innsatsfaktorer, maskiner og utstyr, som hovedsakelig
kjøpes i EUR, ligger på samme nivå. Samtidig bidrar styrking av kronen
negativt på verdien av eksporterte varer og internasjonal virksomhet.
TINE SA inngår valutakontrakter for å begrense konsernets valutarisiko.
Verdien på eiendeler i SEK, USD og GBP er sikret mot valutarisiko.
TINE er eksponert for endringer i energipriser. Dette følger både av
energikrevende produksjon og, ikke minst, omfattende distribusjon.
Energipriser var i 2017 høyere enn i 2016, både innen produksjon og
distribusjon. Dette har medført en økning i energikostnadene i 2017
sammenlignet med 2016. Prisoppgangen var i stor grad i 2. halvår 2017,
og en videreføring av dagens prisnivå vil dermed medføre en vesentlig
økning i energikostnader også i 2018.
TINE finansierer løpende likviditetsbehov i sertifikatmarkedet og ved
andre kortsiktige lån. Det er etablert en langsiktig låneramme hos
anerkjente banker for å redusere refinansieringsrisiko ved låneforfall.
Lånerammen er på totalt 1,2 milliarder kroner. Fasiliteten forfaller i
2022, og dekker forfall på kortsiktig finansiering innenfor ett år. Likviditeten i TINE vurderes som god.
TINEs kunder er grossister og enkeltkunder innenfor alle
kundesegmenter. Deres betalingsevne anses som god, noe som er
synliggjort gjennom lave tap på fordringer gjennom mange år. TINE
jobber aktivt med å overvåke kredittgrenser på alle kunder. I tillegg
gjennomføres det kredittsjekk av alle nye kunder. TINE har ikke funnet
behov for å tegne kredittforsikring mot tap på utestående fordringer.
Samlet sett anses TINEs finansielle risiko å være moderat.
Disponering av resultatet for 2017

TINEs styre har vedtatt en etterbetalingspolitikk hvor målsettingen er
at mellom 50 og 65 prosent av konsernets årsresultat skal avsettes til
etterbetaling til eierne.

Finansiell risiko i 2017 og framover

TINEs finansielle risiko er knyttet til endring i renter, aksjekurser,
valutakurser, energipriser, likviditet og kreditt. Målsettingen er å
begrense den finansielle risikoen, og på den måten bidra til stabilitet og
forutsigbarhet i TINEs resultater over tid. Det er utarbeidet en finansiell
policy for TINE som gir retningslinjer for hvordan denne type risiko
skal håndteres. TINE SA ivaretar denne oppgaven for hele konsernet.

Den årlige disponeringen påvirkes av nivået på kommende års investeringer, men målsettingen om minst 45 prosent egenkapital skal ha
prioritet foran etterbetalingspolitikken.

For å begrense eksponeringen mot renteendringer blir deler av konsernets gjeld sikret gjennom bruk av ulike rentesikringsinstrumenter i

TINE SA er morselskapet i TINE Gruppa. TINE SA leverte et årsresultat
på 1222 millioner kroner. Totale eiendeler ved årets slutt var på 15.709
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For 2017 er 64 prosent av konsernets årsresultat avsatt til etterbetaling
til eierne. Dette gir en etterbetaling på 57 øre per liter mottatt melk.
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millioner kroner og egenkapitalandelen var på 48,3 prosent. Kontantstrømmen for TINE SA følger i hovedsak den samme utviklingen som for
TINE Gruppa. Det vises til egen omtale av TINE Gruppas kontantstrøm
på side 28, og selve kontantstrømoppstillingen på side 38.
Disponering resultat
2017

2016

Etterbetaling til eierne

MILL. NOK

817

963

Overført fra / avsatt til etterbetalingsfond

-42

84

Avsatt til annen egenkapital

446

587

1 222

1 634

Sum disponert

Melkepris
2017

2016

2015

2014

2013

Melkepris fra TINE Råvare

KRONER PER LITER

5,05

5,03

5,02

4,85

4,65

Etterbetaling fra TINE SA

0,57

0,66

0,59

0,43

0,26

Sum melkepris

5,62

5,69

5,61

5,28

4,91

RAMMEBETINGELSER
TINE har gjennom 2017 fortsatt arbeidet for å sikre konkurransekraft for
norsk melkeproduksjon og meierivirksomhet. Arbeidet skjer i samarbeid
med NHO Mat og Drikke, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Dagligvareleverandørenes forening
(DLF). TINE deltar også i prosjektet Norway 203040. Samarbeidet skal
bidra til at næringslivets største selskaper er aktivt med å bidra i utviklingen for å nå myndighetenes klimamål gjennom felles og egne tiltak.
Arbeidet med klimaspørsmål er prioritert. Utfordringen er å sikre de
landbrukspolitiske målsettingene om økt produksjon av norsk mat, og
samtidig redusere klimaavtrykket fra denne produksjonen. TINE er
en stor transportbruker, og innretningen av politikk og tiltak på dette
området er derfor av stor betydning.
Endrede statlige og kommunale klimaavgifter

Nye avgifter medfører økte utgifter for TINE. TINE strekker seg for å
finne mest mulig bærekraftige løsninger som gir minst mulig negativt
utslag for miljøet. Likevel er det viktig at endringene i avgifter og nivåer
er forutsigbare, slik at det går an å tilpasse virksomheten i den grad det
er nødvendig knyttet til slike avgifter. Både sentrale statlige og lokale
kommunale forhold vil kunne påvirke.
Endringer i Prisutjevningsordningen for melk

Våren 2017 behandlet stortinget regjeringens melding om jordbruks
politikken. Stortingsbehandlingen førte til mindre endringer av rammebetingelsene for melkeproduksjon. Landbruksmyndighetene gjorde også
en endring i Prisutjevningsordningen for melk, der grunnlaget for sats
for «spesiell kapitalgodtgjøring» ikke lenger skulle normeres. Satsen fra
1. juli 2017 skal reflektere TINEs etterbetaling. Videre får alle selskaper
utenfor TINE som selger ikke-smaksatt melk og fløte, distribusjons
tilskudd fra 1. juli 2017. Den statlige stimulansen for å forsterke
konkurransen i meierimarkedet har økt til 160 millioner kroner årlig.
På bakgrunn av jordbruksmeldingen, og Stortingets behandling av
denne, vil Omsetningsrådet foreta en gjennomgang av systemet for
markedsregulering. Dette arbeidet ventes påbegynt tidlig i 2018.
Markedsføringsprinsipper og TINEs private rettigheter

Gjennom mange tiår med innovasjon og markedssatsing har TINE skapt

en portefølje av produkter og konsepter som nyter stor tillit hos forbrukerne. En viktig del av forbrukernes gjenkjenning og kjennskap til TINEs
produkter er knyttet til produktnavn og utseende. For å opprettholde
denne tilliten er det svært viktig for TINE å beskytte sine merkevarer mot
kopiering og etterligninger. Dette gjelder både i og utenfor Norge. TINE
bruker derfor mye ressurser på å forvalte selskapets varemerker og andre
immaterielle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt, på en god måte.
TINE har dessuten et tydelig fokus på ansvarlig markedsføring overfor
alle målgrupper, og et særskilt fokus rettes på markedsføring mot
barn. Dagens medielandskap og økende bruk av sosiale medier
utfordrer de tradisjonelle rammer for hvordan vi kan henvende oss til
aldersbestemte målgrupper – spesielt gjelder dette barn og ungdom.
TINE forholder seg til i denne sammenhengen til de prinsipper og
retningslinjer som er nedfelt i MFU-ordningen, Markedsføringsloven
og øvrige relevante lover og regler.
Uheldig budsjettforlik om økt sukkeravgift

Under budsjettforhandlingene høsten 2017 kom det et forlik om økt
sukkeravgift. TINE, som medlem av NHO Mat og Drikke, mener at
budsjettforliket om økt sukkeravgift kan ha uheldige konsekvenser for
norsk næringsmiddelindustri og matproduksjon. Disse avgiftsøkningene
vil også medføre kostnadsøkninger for TINEs produkter på anslagsvis
60–80 millioner kroner.
TINE har sammen med mange norske dagligvareprodusenter signert
intensjonsavtalen med helseministeren om å redusere sukkerinnholdet
i norske produkter. Fra 2006 og fram til i dag har TINE redusert sukker
på en rekke produkter. Disse endringene tilsvarer i dag en besparelse
på en million kilo sukker per år. Etter intensjonsavtalen ble inngått, har
TINE redusert ytterligere med 200.000 kilo sukker årlig.
Økt kvote for import av ost vil presse prisene

5. april 2017 ble regjeringen i Norge enig med EU-kommisjonen om en
ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.
Avtalen ble ratifisert i EU i slutten av november.
For ost økes den tollfrie importkvoten med 1200 tonn til 8400 tonn.
Storparten av økningen (700 tonn) skal fordeles på auksjon. Importen
av ost fra EU var i 2016 over 11.300 tonn, det vil si at det er stor import
av ost utenfor kvoten til ordinær toll.
Det er stort sett dagligvareaktørene som nå har adgang til å importere
dagens tollfrie ostekvote, og en økning av kvoten vil presse prisene
på ost ytterligere. Det er samtidig foreløpig uklart hvor fort utvidelsen
av kvoten vil bli innført.

UTSIKTENE FRAMOVER
Hovedtrekkene for 2017 viser at TINE taper andeler på flere volum
produkter. Konkurransen i norsk dagligvarehandel hardner til. For å
styrke konkurransekraften skal TINE redusere kostnadene med 450
millioner kroner. Forbedringsprogrammet omfatter tiltak i deler av
den norske meierivirksomheten. Tiltakene vil være organisatoriske og
anleggsmessige, samt flere større og mindre endringsprosjekter. Det er
ventet at flere av tiltakene vil innebære reduksjon i antall ansatte. Det
er ikke gitt et eksakt antall årsverk som blir rammet av nedbemanning.
Samtidig arbeider TINE med å øke veksten og noen områder vil også få
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styrket kompetanse og ressurser.

konflikter. Storbritannia forlater EU 27. mars 2019, og den uavklarte
situasjonen mellom Ukraina og Russland preger bildet av Europa.

Vekst i norsk økonomi

TINEs virksomhet er hovedsakelig basert på det norske markedet.
Utviklingen i norsk økonomi er derfor av stor betydning. Effektene
av oljeprisfallet i 2015 er avtakende, og det er forventet redusert
arbeidsledighet og vekst i norsk fastlandsøkonomi. Lønnsveksten er
igjen forventet å overstige prisveksten, og dermed vil reallønnen øke.
Økt kjøpekraft i befolkningen gir positive utsikter for vareproduksjon
til innenlands forbruk. Bildet forsterkes av fortsatt befolkningsvekst.
Videre har det vært en positiv utvikling i økonomien til Norges
handelspartnere, og dette vil ventelig kunne ytterligere forsterke
veksten i norsk økonomi.

TINE har virksomhet i Storbritannia og produksjon i Irland. Vi må stole
på at det blir funnet akseptable handelspolitiske løsninger mellom EU
og Storbritannia. Vi forutsetter også at det vil bli en løsning mellom
Storbritannia og Norge, enten bilateralt eller gjennom EFTA.

Dagligvaresektoren har gått fra fire til tre innkjøpsgrupperinger.
Dagligvarehandelen fortsetter sine bestrebelser med å differensiere ulike
butikkonsepter og forventer at leverandører deltar i denne utviklingen.
Kjedene og grupperingenes egne merker vil bli en større konkurrent til
tradisjonelle merkevarer enn tidligere. TINE har som ambisjon å møte
denne utviklingen gjennom å styrke våre merkevarer og evne til å
respondere raskere på behov fra kjeder og forbrukere. Vi gjør betydelige
organisatoriske grep og styrker kompetansen for å oppnå dette.

Våre ambisjoner i internasjonale markeder vil bli videreført av våre
utenlandske datterselskaper og vår satsing på utvalgte internasjonale
markeder. Den positive økonomiske utvikling i EU og USA vil ventelig
være til hjelp for å realisere disse ambisjonene.

Norske forbrukere endrer gradvis atferd. Dette ser vi både på
forbruksutvikling innen enkelte segmenter og ved at netthandel av
dagligvarer har økt. Nye salgskanaler skaper nye utfordringer, men
også nye muligheter. Teknologiske endringer i hele verdikjeden skal
bidra til at TINE mestrer utfordringene og utnytter mulighetene.
Norske melkeprodusenter vil i økende grad få teknologi som vil gi støtte
til beslutninger og daglig produksjon. Robotisering og digitalisering
vil gi melkeprodusentene økte muligheter, og dermed gjøre norsk
melkeproduksjon mer robust.
Vår ambisjon er at avvikling av subsidiert eksport av meieriprodukter
skal ha minst mulig konsekvens for norsk melkeproduksjon og for
vår meierivirksomhet. For å lykkes med en slik ambisjon må ulike
forutsetninger på plass for å skape vekst for norsk melk. Dette inkluderer
at konkurransekraften for norsk melk styrkes og at alle aktører som driver
meierivirksomhet lykkes.
Internasjonale forhold

Internasjonal spenning og usikkerhet preger den internasjonale
situasjonen i øyeblikket. Dette gir seg utslag i handelsforstyrrelser og

TINE har også virksomhet i Nord-Amerika. Vi legger til grunn at eventuelle
endringer i NAFTA ikke vil ha en negativ effekt for vår virksomhet. I år har
den nye handelsavtalen mellom Canada og EU, CETA35 , blitt iverksatt.
Hvis avtalen fører til begrensninger for TINEs markedsadgang til Canada,
vil det påvirke salget av Jarlsberg® i Canada direkte.

Samfunnsansvar, miljø og klimaaspektet

Paris-avtalen og målsettingen om å innfri klimaforpliktelser innen 2030 er
en utfordring for alle norske virksomheter. Reduksjoner av fotavtrykk fra
«ikke-kvotepliktig» sektor er en betydelig utfordring for TINE, som både
er en stor transportbruker og nært knyttet til jordbruksproduksjon. TINE
ser det som en del av sitt samfunnsansvar å bidra til å realisere nasjonale
målsettinger innen 2030 og har satt ambisiøse mål for å oppnå dette.
Målsettingen og satsingen på at industri- og transportvirksomheten i TINE
skal drives av fornybare ressurser forsterkes. Innen transport vil vi søke
løsninger som bidrar både innenfor områdene utslippsreduksjoner og
krav om en mer sirkulær økonomi. Vi bruker allerede i dag biogass som
drivstoff basert på matavfall og husdyrgjødsel. Vi har en klar ambisjon
om å utvide dette til å utgjøre en vesentlig del av våre transporter. Vi gjør
også flere tiltak som skal bidra til å bringe ned utslippene i primærleddet
for å ivareta TINEs helhetlige ansvar for en bærekraftig matproduksjon.
TINE vil også utvikle tiltak på folkehelseområdet. Reduksjon av
inntak av mettet fett og tilsatt sukker vil være elementer i dette,
samt å understøtte fysisk aktivitet. Vår visjon «Sammen skaper vi
ekte matopplevelser folk vil ha», står fast.

FOTNOTE
35

Comprehensive Economic and Trade Agreement.

OSLO, 13. FEBRUAR 2018
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KONSERNLEDELSEN
HANNE REFSHOLT
Konsernsjef
Yrkeserfaring: Har jobbet i TINE siden 1988, med
et kort avbrekk i perioden 1996–1998 som direktør i Kjøttbransjens Landsforbund. Hun har hatt
ulike lederstillinger i TINE, ble visekonsernsjef i
TINE Gruppa fra 2002 og konsernsjef i 2005.
Utdanning: Refsholt er utdannet Cand.agric. ved
Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), og har
en MBA fra Handelshøyskolen BI og master
studier ved HEC, Paris og SAID, Oxford.
Verv: Styreleder i Oslo Røde Kors og styre
medlem i Dagligvareleverandørenes Forening
(DLF), Arcus AS og NHO Mat og Drikke.
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TERJE DØSRØNNINGEN
Konserndirektør
Salg Partner, Ingrediens og
Nye Kanaler
Yrkeserfaring: Jobbet med mat og
matproduksjon som kokk og kjøkkensjef.
Døsrønningen begynte i TINE 1997 og har
hatt ulike roller i FoU, Fjordland AS og Salg
som blant annet produktutvikler, KAM,
salgssjef og salgsdirektør.
Utdanning: Kokk, Kostøkonom
Verv: Styremedlem i Matvarehuset AS,
Transporty AS og Safari Næringsmidler AS.

PER IVAR BERG
Konserndirektør
Produksjon

ATLE JACOBSEN
Konserndirektør
TINE Internasjonal

Yrkeserfaring: Over 20 år som leder innen
både norsk og internasjonal industriell
produksjon, som f.eks. Norske Skogindustrier
SA, Norske Skog Parenco BV i Nederland og
Skala AS. Begynte i TINE i 2013.
Utdanning: Sivilingeniør fra Institutt for
kjemiteknikk ved NTNU i Trondheim.

Yrkeserfaring: Ulike stillinger i FMCGselskaper (fast moving consumer goods)
og PepsiCo Nordic, Global Sales &
Marketing Director i GC Rieber Oils.
Begynte i TINE i 2017.
Utdanning: Siviløkonom fra University of
Stratclyde i Glasgow.

VEGARD GILLEBO*
Konserndirektør
Salg Dagligvare og KBS

ANIELA GJØS
Konserndirektør
Logistikk

Yrkeserfaring: 15 års fartstid i Coca-Cola
European Partners Norge og har blant annet hatt
roller som KAM i DV og KBS, Kanaldirektør KBS
og Direktør DV og KBS. I tillegg har han hatt en
viktig rolle i flere endringsprosjekter under sin tid
Coca-Cola European Partners Norge.
Utdanning: MsC i Business Administration and
Economics (Siviløkonom) fra Handelshögskolan
ved Umeå Universitet og Universidad de Sevilla.

Yrkeserfaring: Har hatt logistikk som
fagområde i hele sitt yrkesaktive liv og
har blant annet i Ontime Logistics AS,
Ringnes AS og i Posten Norge AS.
Begynte i TINE i 2013.
Utdanning: Sivilingeniør fra Silesian
University of Technology, bedriftsøkonom
fra BI, og etterutdannet på Stanford
University og Insead.
Verv: Styremedlem i Tomra Systems ASA.

KATHRINE MO
Konserndirektør
Innovasjon & Marked

JØRN SPAKRUD
Konserndirektør
CFO

Yrkeserfaring: Jobbet med markedsføring og
merkevarebygging i norske og utenlandske
selskaper som blant annet Statoil, Procter &
Gamble Inc., Telenor ASA, Ringnes AS. Begynte i
TINE i 2014.
Utdanning: Ecole des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) i Lausanne, Sveits.
Verv: Styreleder i Wernersson Ost AB,
Wernersson Ost Danmark A/S, Norseland Inc.,
Norseland Ltd. og Opplysningskontoret for
meieriprodukter (melk.no).

Yrkeserfaring: Ulike stillinger innenfor
økonomi og finans, blant annet i Yara
International ASA/Norsk Hydro ASA og
Deloitte. Begynte i TINE i 2008.
Utdanning: Siviløkonom og stats
autorisert revisor fra Norges
Handelshøyskole.
Verv: Styreleder i TINEs pensjonskasse,
MP Pensjon, og i datterselskapet Fjordland
AS, samt styremedlem i Skala AS.
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LISE FALKFJELL
Konserndirektør
HR & HMS

JOHNNY ØDEGÅRD
Konserndirektør
Eierkontakt og Næringspolitikk

Yrkeserfaring: 17 års fartstid i TINE og har
blant annet hatt roller som konstituert
daglig leder for Sunniva Drikker AS og
direktør for konsernutvikling, i tillegg til
prosjektlederansvar for flere strategiske
prosjekter.
Utdanning: Hovedfag i psykologi (cand.
polit.) fra NTNU og en master i økonomi,
administrasjon og ledelse fra ESCP/EAP og
Handelshøyskolen BI.
Verv: Styremedlem i Diplom-Is AS.

Yrkeserfaring: Jobbet med næringspolitikk
blant annet i Norske Felleskjøp SA og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag. Begynte i TINE i
2011.
Utdanning: Norges landbrukshøgskole (nå
NMBU) med spesialisering innen
landbruksøkonomi.
Verv: Styreleder i TUN Media AS.

LARS GALTUNG
Konserndirektør
Kommunikasjon og Bærekraft
Yrkeserfaring: Har arbeidet med
selskapskommunikasjon, rådgivning og
posisjonering mesteparten av sitt
yrkesaktive liv, har arbeidet innen media og
hatt kommunikasjonsstillinger innen finans,
energi, IT, rådgivning og merkevarer.
Begynte i TINE i 2009.
Utdanning: Hærens Krigsskole og Norges
Handelshøyskole.

TINEs KONSERNLEDELSE
Konsernsjef
Hanne Refsholt

Marked, Innovasjon og
Forretningsutvikling
Kathrine Mo

Internasjonal
virksomhet
Atle Jacobsen

HR & HMS
Lise Falkfjell

Økonomi, Finans,
Virksomhetsstyring, IKT
og TINE Råvare
Jørn Spakrud

Kommunikasjon og
Bærekraft
Lars Galtung

TINE Rådgivning,
Medlemsservice og Strategi
Johnny Ødegård

Salg Dagligvare
og KBS
Vegard Gillebo*

Salg Partner,
Ingrediens og
Nye kanaler
Terje Døsrønningen

Produksjon, Beredskap
og Innkjøp
Per Ivar Berg

Logistikk
Aniela Gjøs

* Fra 01.05.18
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