T I N E R ÅVA R E

TINE Råvare
TINE Råvare ble etablert 1. januar 2004 som en egen administrativt- og regnskapsmessig
atskilt virksomhet i TINE SA. Bakgrunnen er en avtale mellom staten og TINE SA om et klart
økonomisk skille mellom råvarehåndteringen og den industrielle videreforedlingen i TINE SA.

TINE Råvare legger fram egen årsrapport med revidert årsregnskap
som sendes Landbruksdirektoratet innen 1. juni hvert år. Dette for
blant annet å kunne dokumentere at TINE overholder sine forpliktelser i henhold til avtalen. Revisjon av TINE Råvare utføres av samme
revisjonsselskap som utfører revisjonen av årsregnskap og konsernregnskap for TINE SA.
De ulike inntekts-, kostnads- og balanseposter for TINE Råvare er
samtidig inkludert i de respektive regnskaps- og balanseposter i
selskapsregnskapet for TINE SA. Det er bare selve resultatelementet i TINE Råvare som elimineres fra resultatet i TINE SA. Over- eller
underskudd i TINE Råvare avregnes mot produsent ved etterbetaling
eller ved overførsel til nytt regnskapsår slik at dette inngår i grunnlaget for fastsettelse av basisprisen det etterfølgende året.
TINE Råvare ivaretar alle aktiviteter relatert til håndteringen av melk
som råvare fra melkeprodusentene og fram til melka er levert og
fakturert de enkelte aktørene i markedsordningen for melk. Alle
aktører, inkludert TINE som foredlingsindustri, kjøper rå melk til den
gjeldende noteringspris på det tidspunktet melka leveres fra TINE
Råvare. Dette rapporteres til og overvåkes av Landbruksdirektoratet.
For å kunne ivareta sine oppgaver kjøper TINE Råvare tjenester fra
ulike funksjonsområder i TINE SA ut fra klart definerte tjenesteinstrukser. Det legges opp til regelmessige gjennomganger med tjenesteyterne for å tydeliggjøre TINE Råvares selvstendige og uavhengige
rolle og sikre at gjennomføringen skjer i henhold til vedtatte planer
og mål. Det er for tiden etablert tjenesteinstrukser med følgende
funksjonsområder: TINE Rådgiving og Medlemsservice, TINE

Logistikk og TINE Økonomi & Finans. Instruksene er godkjent av
Landbruksdirektoratet.
I 2018 mottok TINE Råvare 1455 millioner liter (1434 millioner liter
i 2017) ku- og geitemelk fordelt med 1435 millioner liter ku- og 20
millioner liter geitemelk. Av kumelka var 50 millioner liter økologisk
(likt som i 2017). Anvendelsesgraden av økologisk melk var 58,0
prosent (57,9 i 2017). Av det totale volum ku- og geitemelk ble 251
millioner liter (231 millioner liter i 2017) solgt til eksterne aktører.
Tørrstoffinnholdet i melka har økt fra 2017, spesielt gjelder dette
fettprosent i kumelk andre halvår 2018.
Målprisen for melk fastsettes av avtalepartene i jordbruksoppgjøret
og var for 1. halvår 2018 kr 5,41 pr. liter, mens den for 2. halvår 2018
økte med 3 øre til kr 5,44 pr. liter. TINE Råvare har oppnådd målprisen ved omsetning av melk til aktørene i begge avtalehalvårene, men
grunnet behov for likviditetsoppbygging i prisutjevningsordningen
har Landbruksdirektoratet i brev av 19. desember 2018 fastsatt ny
grense for samlet prisuttak innenfor jordbruksavtaleåret 2018/2019
til kr 5,42 pr. liter. Styringsprisen for rå melk vil som følge av dette bli
redusert med 4 øre pr. liter for siste halvår innenfor avtaleperioden.
(01.01.-30.06.19)
TINEs ansvar som markedsregulator er organisatorisk tillagt TINE
Råvare. Dette innebærer en jevnlig rapportering til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet, samt løpende informasjon til aktørene om markedssituasjonen og markedsutsiktene for melk og melkeprodukter på TINEs nettsider. Informasjonsbrev finnes under lenken:
http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/noteringspris
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Beløp i 1000 kr

REGNSKAP TINE RÅVARE

2018

2017

Salg av rå ku- og geitemelk

7 926 034

7 774 617

Kostnad for rå ku- og geitemelk

-7 539 308

-7 266 517

Bruttofortjeneste

386 726

508 100

Produsentfunksjoner

110 627

148 111

Koordinering mot bonde

19 662

20 560

140 687

126 438

Råmelkkontroll

56 818

51 324

Oppsamling og inntransport (netto)

89 529

89 870

Egne kostnader i TINE Råvare

12 260

10 883

Administrasjon og infrastruktur

25 978

30 595

Gårdstanker

Andre inntekter og kostnader

934

-1 181

-5 908

-4 759

Totale kostnader

450 588

471 840

Resultat TINE Råvare før overføring av resultat fra forrige år

-63 862

36 259

Renter av arbeidskapital

Overført resultat fra forrige år
Resultat TINE Råvare til fremføring

44 341

8 082

-19 521

44 341
Beløp i 1000 kr

Spesifikasjon av kjøp av rå ku- og geitemelk fra melkeprodusentene
Kjøp av rå kumelk inklusiv kvalitet
Kjøp av rå geitemelk inklusiv kvalitet
Sum kjøp av rå ku- og geitemelk

2018

2017

7 318 327

7 154 176

128 582

123 737

7 446 909

7 277 913

Resultatdisponeringer TINE Råvare
Overført resultat fra forrige år

44 341

8 082

Underskudd TINE Råvare som kommer til fradrag neste år

19 521

-44 341

7 510 771

7 241 653

1 434 852

1 413 830

Totalt utbetalt til melkeprodusentene fra TINE Råvare
Avregnet rå ku- og geitemelk i 1 000 liter
Kumelk inkludert økologisk melk
Geitemelk
Totalt avregnet rå ku- og geitemelk
Gjennomsnittlig samlet utbetalingspris til melkeprodusent fra TINE Råvare uttrykt i kr / liter

20 120

19 946

1 454 972

1 433 776

5,16

5,05

Regnskapet for TINE Råvare viser for 2018 et underskudd på MNOK 63,9 før overført resultat fra forrige år. Fremførbart resultat pr. 31.12.2018
utgjør MNOK 19,5 som avregnes mot melkeprodusentene det etterfølgende år. Beløpet inngår dermed i grunnlaget for fastsettelse av
utbetalingspris til produsent (basisprisen) for 2019.
Tabellen nedenfor spesifiserer akkumulerte avgifter som er innkrevd av TINE Råvare:
INNKREVDE AVGIFTER

Beløp i 1000 kr

2018

2017

Innkrevd omsetningsavgift

79 629

79 264

Innkrevd overproduksjonsavgift

24 686

57 617

Innkrevd forskningsavgift

27 534

26 993

TILSKUDDSORDNINGER
Dette er grunn- og distriktstilskudd som TINE Råvare utbetaler til melkeprodusentene på vegne av Landbruksdirektoratet. Størrelsen på
tilskuddet framforhandles i jordbruksavtalen og varierer ut fra størrelsen på produksjonen og geografisk lokalisering. Tilskuddene overføres
fra Landbruksdirektoratet til TINE Råvare og utbetales til produsentene over produsentavregningen.
Tabellen nedenfor spesifiserer tilskudd utbetalt av TINE Råvare:
GRUNN- OG DISTRIKTSTILSKUDD

Beløp i 1000 kr

2018

2017

66 776

66 157

Distriktstilskudd

545 697

518 264

2018

2017

Mellomværende med Landbruksdirektoratet vedrørende innkrevde avgifter og tilskudd pr. 31.12

-45 656

-58 071

Grunntilskudd

58 | ÅRSRAPPORT 2018

