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Styrets beretning 2021 
 
Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet 
og konsernet: 

• Resultatregnskap 
• Balanse 
• Kontantstrømoppstilling 
• Noter 

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med 
årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best 
mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan komme frem avvik mellom estimerte og 
faktiske tall. 
 
Virksomheten 
Norsvin SA driver forskning- og utviklingsvirksomhet, avlsarbeid og produktutvikling, 
organisering og drift av kunstig sædoverføring, faglig veiledning på svin og eksport av 
avlsmateriale. Norsvin er også en interesseorganisasjon for den norske svinebonden og 
jobber for å ivareta dens interesser. 
Den internasjonale virksomheten ivaretas av Topigs Norsvin, som er et tilknyttet selskap i 
Norsvin International Holding AS, som eier 33,5 % av selskapet. Forskning- og 
utviklingsvirksomheten ivaretas gjennom datterselskapet Norsvin R&D. Norsvin har 
hovedkontor, seminstasjon og teststasjon på Hamar. 
Det er 14 fylkeslag og 33 lokallag fordelt på nesten hele landet.  

 
Ytre miljø 
Norsvin påvirker ikke det ytre miljø vesentlig og det er kildesortering på alle lokasjoner. 
Det er gjort vesentlige innsparinger på energi på den nye rånestasjonen der det brukes en del 
varmepumpeteknologi og den nye seminkarantenen Omega forsynes med bergvarme via 
varmepumpe. 
 
Styret mener at organisasjonen Norsvin har sin absolutte plass i framtiden. Både driften og     
den økonomiske situasjonen tilsier dette. Bruk av egen råne og internsemin er per i dag 
eneste reelle konkurrent i Norge. 
 
Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Norsvins ansatte har en gjennomsnittsalder på 44,2 år. Det har i 
året vært utført 80,86 årsverk i Norsvin SA inkl. de personer som leies ut til Topigs Norsvin.  
Vikarer utgjør 1,93 årsverk fordelt på 22 personer. De som sluttet utgjorde 2,34 årsverk. Det var 85 
fast/midlertidig ansatte pr. 31.12.2021, som utførte 76,59 årsverk. Totalt 80,86 årsverk i 2021.  
Det var i 2021 meldt inn 4 personskader, men ingen alvorlige skader. Skadene fordeler seg på Alfa 
med 2 stk., Delta 1stk. og hovedkontoret 1 stk.  
Totalt fravær for 2021 er 4,9 %. Av dette er 2,4 % langtidsfravær over 8 uker, 1,0 % korttidsfravær 1- 
16 dager, 0,5 % korttidsfravær 17 dager - 8 uker. Totalt på korttidsfraværet er 1,5%. 

 
Likestilling 
Styret består av 7 representanter, herav 3 kvinner. Det arbeider 42 kvinner og 41 menn i 
Norsvin. Av ledergruppens 9 medlemmer er 5 menn. Menn og kvinner behandles likt og 
spesielle tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene ansees ikke som nødvendig.   

 



Diskriminering 
Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, 
etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. I 2009 ble Norsvins 
personalpolicy vedtatt. Ett av områdene her er likestilling og inkludering; alle medarbeidere i  
Norsvin er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, livssyn, kulturelle 
forskjeller, etnisk opprinnelse og seksuell legning. Mangfold er viktig og ivaretas gjennom at 
individuelle egenskaper og ulikheter respekteres og verdsettes. 

 
Tabellen under viser snittlønn til hhv menn og kvinner i 2021. 

 
 
Koronapandemiens påvirkning på virksomheten  
Koronapandemien og nedstenging av samfunnet fra mars 2020 har i liten grad påvirket 
selskapets produksjon og salg for året 2021. Stenging av grenser har gitt vesentlig høyere 
salg av svinekjøtt og et underskudd av svinekjøtt i markedet og derved fullt uttak av 
målpris. For Norsvin SA har pandemien gitt noe logistikk utfordringer på distribusjon til 
utlandet, ekstra strenge regler ved våre anlegg og stor grad bruk av hjemmekontor for de 
som kan det. 
Pandemien har gitt vesentlig lavere kostnader på reiser og møter. 
 
 
Regnskap 
Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på 6,0 millioner i 2021, noe som er en reduksjon 
på 4,0 millioner kroner i forhold til året før. Selskapets driftsresultat var 7,0 millioner, noe 
som er en reduksjon på 3,6 millioner kroner i forhold til året før. I hovedsak er 
resultatutviklingen knyttet til svakere inntjening på eksport og at 2021 hadde vesentlig lavere 
møte- og reisekostnader som en følge av  Covid-19 pandemien. Egenkapitalen er per utgangen 
av året 135 millioner og utgjør 66 % av totalkapitalen. 
 
Sum netto kontantstrøm for året var -5,4 millioner kroner, noe som gir en kontantbeholdning 
per utgangen av året på 9,7 millioner kroner. Årsaken til den negative kontantstrømmen er i 
all hovedsak knyttet til endringer i mellomværende (kundefordringer/leverandørgjeld). 
Selskapet er per utgangen av året i liten grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller   
valutarisiko i den ordinære forretningsvirksomheten. Det bekreftes at selskapet har 
styreansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar for formuestap for krav fremsatt mot 
sikrede i forsikringsperioden som følge av en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse 
hos sikrede i egenskap av daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller tilsvarende 
styreorgan i konsernet. Forsikringen dekker ikke skade på personer eller eiendeler. 
Forsikringsavtalens hovedforfall er 1. januar og løper i 12 måneder. Det bekreftes at 
selskapet har styreansvarsforsikring med bransjetypisk beløpsgrense tilpasset Norsvins 
størrelse og omsetning. 

 
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er 
forhold som tilsier noe annet. 
 
Årsoverskuddet på kr 6.040.972 tillegges selskapets egenkapital. 



 
Konsernregnskapet, som består av Norsvin SA, Norsvin International Holding AS, Norsvin R&D 
AS, Aninova AS, Norsvin Barnehage AS og Norsvin Invest AS, oppnådde et årsresultat før skatt 
på 32,0 millioner kroner i 2021. Dette er 12,0 millioner svakere i forhold til tilsvarende periode 
i fjor og skyldes i all hovedsak en noe lavere resultatutvikling i Topigs Norsvin. 
Egenkapitalen i konsernet er på 204 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 
60%. Konsernet er per 31.12.2021 utsatt for moderat valutarisiko knyttet til Eurolån i 
Norsvin International Holding. 
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SELSKAPS- OG KONSERNREGNSKAP FOR 2021  
 
Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på 6,0 millioner i 2021, noe som er en 
reduksjon på 4,0 millioner kroner i forhold til året før. Selskapets driftsresultat var 7,0 
millioner, noe som er en reduksjon på 3,6 millioner kroner i forhold til året før. I 
hovedsak er resultatutviklingen knyttet til svakere inntjening på eksport og at 2021 
hadde vesentlig lavere møte- og reisekostnader som en følge av Covid-19 pandemien. 
Egenkapitalen er per utgangen av året 135 millioner og utgjør 66 % av totalkapitalen. 
 
Sum netto kontantstrøm for året var -5,4 millioner kroner, noe som gir en 
kontantbeholdning per utgangen av året på 9,7 millioner kroner. Årsaken til den 
negative kontantstrømmen er i all hovedsak knyttet til endringer i mellomværende 
(kundefordringer/leverandørgjeld). Selskapet er per utgangen av året i liten grad 
utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller   valutarisiko i den ordinære 
forretningsvirksomheten.  

 
 
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke 
er forhold som tilsier noe annet. 
 
Årsoverskuddet på kr 6.040.972 tillegges selskapets egenkapital. 
 
Konsernregnskapet, som består av Norsvin SA, Norsvin International Holding AS, 
Norsvin R&D AS, Aninova AS, Norsvin Barnehage AS og Norsvin Invest AS, oppnådde 
et årsresultat før skatt på 32,0 millioner kroner i 2021. Dette er 12,0 millioner svakere i 
forhold til tilsvarende periode i fjor og skyldes i all hovedsak en noe lavere 
resultatutvikling i Topigs Norsvin. 
Egenkapitalen i konsernet er på 204 millioner kroner, noe som gir en 
egenkapitalandel på 60%. Konsernet er per 31.12.2021 utsatt for moderat 
valutarisiko knyttet til Eurolån i Norsvin International Holding. 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar det framlagte selskaps- og konsernregnskap for 2021.  



Konsernregnskap 

 SA 







Morselskap 

2021 2020 

2 063 000 2 12 8 000 

2 063 000 2 128 000 

132 492 587 12 6 451 615 
132 492 587 126 451 615 

134 555 587 12 8 579 615 

0 0 

134 555 587 128 579 615 

1 321168 1 2 31 584 
1 321 168 1 231 584 

37 2 00 000 39 350 000 
0 0 

37 200 000 39 350 000 

15 943 938 16 453 672 
0 0 

6 066 785 6 2 55 080 
8 814171 7 676150 

30 824 894 30 384 902 

69 346 062 70 966 486 
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Beate Menes Didriksen 
styreleder 

NORSVIN SA 

Solveig Kongsrud 

styremedlem 

Geir Brede 
styremedlem 

BALANSE - MOR/KONSERN 

NORSVIN SA 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Innskutt egenkapital 

Andelskapital 

Sum innskutt egenkapital 

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 

Sum opptjent egenkapital majoritet 

Sum egenkapital majoritet 

Minoritet 

Sum egenkapital 

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser 
Sum avsetning for forpliktelser 

Annen langsiktig gjeld 

Gjeld til kredittinstitusjoner 
Øvrig langsiktig gjeld 
Sum annen langsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 
Betalbar skatt 
Skyldig offentlige avgifter 
Annen kortsiktig gjeld 
Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

Sum egenkapital og gjeld 

Hamar 
Styret i Norsvin SA 

Per Inge Egeland 
nestleder 

Dyre Johan Haug 

styremedlem 

Note 

6 

6 

6 

1, 12 

4 
4 

7 

5 

7 

Konsern 

2021 2020 

2 063 000 2 12 8 000 

2 063 000 2 128 000 

150 470 889 12 8 404 404 

150 470 889 128 404 403 

152 533 889 130 532 404 

51116 2 75 36 872 434 

203 650 164 167 404 838 

1 321168 1 2 31 584 
1 321 168 1 231 584 

42 114 490 49 805 610 
58 407 2 47 57 357104 

100 521 736 107 162 714 

14 92 8 388 15 471 793 
0 21 473 

6 502 680 6 619 518 
10 379 2 36 8168161 
31 810 303 30 280 945 

133 653 207 138 675 242 
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Maria Østerås 
styremedlem 

Olav Eik-Nes 

administrerende direktør 

Harald Bøhnsdalen 
styremedlem 
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PricewaterhouseCoopers AS, Aslak Boltsgate 42, Postboks 1100, NO-2305 Hamar 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 
 

 

 

Til årsmøtet i Norsvin SA 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Norsvin SAs årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling 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 
kontantstrømoppstilling 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 og annen øvrig 
informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i 
årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig 
informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss 



  Uavhengig revisors beretning - Norsvin SA 
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under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig 
informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller 
annen øvrig informasjon 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 

 
 
Hamar, 10. mars 2022  
PricewaterhouseCoopers AS  

 
Pål Bakke  
Statsautorisert revisor 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
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