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Norilia «Pure nature refined»

Norilia er basert på råstoff fra norsk kjøttindustri 
og formålet vårt er; «Ta vare på og utnytte Pluss
produktene fra kjøtt og eggindustrien for å bidra til 
et lønnsomt og bærekraftig landbruk.»

Vår visjon er; «Vi skal utnytte dyret til produkter  
verden har nytte og glede av» og ambisjonen  
er at våre produkter skal være «godt for meg og 
samfunnet».

Bærebjelkene i vårt arbeid er bærekraft, innovasjon 
og kvalitet. Kvalitet er en forutsetning for å skape 
merverdier på våre tradisjonelle produkter og helt  
avgjørende for å lykkes med vår nysatsing på 
ingredi enser.

I de siste årene har vi tatt nye steg med idrift
settelse av Bioco sammen med Felleskjøpet Agri og 
separasjon av eggeskall hos Nortura Revetal. Dette 
er starten og en viktig utvikling av ny bioøkonomi og 
bedre ressursutnyttelse.

I 2020 etablerte vi et forpliktende samarbeid om 
salg av nordiske storfehuder gjennom etableringen 
av Norilia Nordic sammen med Himmerlandkød  
i Danmark.

Vi har de siste årene både sikret utvikling i dybden 
med økt foredling og bredde gjennom økt innsamling 
av huder i Norden. Dette vil trygge utviklingen vår  
i et lengere perspektiv.

 Våre samarbeidspartnere og ansatte gir viktige 
bidrag til å forbedre oss og skape ny virksomhet 
som øker bærekraft, verdiskapning og sikrer et godt  
fundament for videre utvikling.

Takk!

Morten Sollerud

Norilia «Pure nature refined»

Norilia’s business is based on raw materials from the 
Norwegian meat industry and our goal is: “To utilise 
and exploit Plus products from the meat and egg 
industries in order to contribute to profitable and  
sustainable agriculture.“

Our vision is: “To use the whole animal for products 
that can be utilised and enjoyed by the world” and 
our ambition is to create products that “benefit the 
individual and society”.

Our business is founded on sustainable develop
ment, innovation and quality. Quality is a condition 
for adding value to our traditional products and vital 
for the success of our new investment in ingredients.

In the past few years, we have taken new expan
sionary steps with the establishment of Bioco in part
nership with Felleskjøpet Agri and the separation of 
egg shells at Nortura Revetal. This is the beginning 
of an important development of a new bioeconomy 
and a more efficient use of resources.

In 2020 we entered into a committed partnership 
with Himmerlandkød through the establishment of 
Norilia Nordic, for joint sales of Nordic cattle hides.

In recent years, we have secured development  
vertically through increased processing and horizon
tally via the increased collection of hides in the Nordic 
region. These actions will safeguard our development 
in the longer term.

The contribution of our partners and employees 
is vital for business improvement and the develop
ment of new operations that increase sustainable 
production and growth and provide the foundation 
for further development.

Thank you!

Morten Sollerud
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Directors’ report
Norilia is responsible for the utilisation and refinement of Plus products  

from the meat and egg industries. We will work closely with our suppliers to  
improve product uptake, quality, processing and growth. 

Styrets beretning
Norilia skal ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt og eggindustrien.  

I tett samarbeid med leverandørene vil vi sammen skape en positiv  
utvikling i opptak, kvalitet, foredling og verdiskapning. 
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utgjøre fundamentet for vår satsing 
på salg av ingredienser.

Norilia selger både til det norske 
og utenlandske markedet og ca. 
65% av vår omsetning er eksport. 
Selskapet har hovedkontor i Oslo 
og egne virksomheter i Skjeberg, 
Fredrikstad og Gol. Scapo har sete  
i Sverige. Bioco er etablert på  
samme tomt som Nortura Hærland.

Fortsatt drift
Vi har hatt et år med sterk konkur
ranse, stor markedsturbulens, svak 
norsk krone og svake råvare
markeder. I årsregnskapet er forut
setn ingene for fortsatt drift lagt til 
grunn da det etter styrets opp
fatning ikke er forhold som tilsier 
annet.

og skinn. Norilia og Himmerlandkød  
i Danmark har gått sammen om  
dette. Målet er å skape enda større 
merverdier på nordiske kvalitets
huder og skinn. Virksomheten ble 
startet i april 2020.

Samarbeidet med Norskinn, som  
vi eier sammen med de frittstå
ende slakteriene, har hatt en god 
utvikling. Sammen har Norskinn 
og Norilia styrket sin stilling i marke
det og befestet sin posisjon på 
pluss produkter. Vårt datterselskap  
Scapo har hatt en positiv utvikling 
i Sverige.

Etablering av Bioco, sammen med 
Felleskjøpet Agri og Nortura, er et 
viktig steg for større verdiutvikling. 
Separasjon av eggeskall til hinne 
og kalsium, vil sammen med Bioco, 

2020 er et historisk år av mange 
grunner. Året har blitt sterkt preget 
av korona med påfølgende ned
stengninger, driftsforstyrrelser og 
markedsturbulens. I tillegg ble all 
minkproduksjon i Danmark av  viklet 
og det vesentlige av norsk pelsdyr
produksjon som følge av myndig
hetsbestemt avvikling. Det siste 
medførte bortfall av et betydelig 
marked og nedstengningene førte 
til stort prisfall og markeds
turbulens. På tross av dette har vi 
klart å komme styrket ut av året 
selv om alt dette har belastet våre 
resultater.

Vi har styrket vår posisjon på huder 
og skinn gjennom etableringen av 
salgsselskapet Norilia Nordic for økt 
innsamling og salg av nordiske huder 

shells into membranes and calcium 
will provide the foundation for our 
investment in ingredients.

Norilia supplies both domestic  
and foreign markets, with exports  
accounting for around 65% of 
turn over. The company’s head  
office is located in Oslo with opera
tions in Skjeberg, Fredrikstad and 
Gol. Scapo is based in Sweden.  
Bioco is located at the same  
premises as Nortura Hærland.

Going concern
The past year has been marked 
by strong competition, a turbulent 
market, a weak Norwegian krone 
and depressed raw materials mark
ets. The annual results have been 
prepared on a goingconcern basis 
as the board of directors believes  

is a joint venture between Norilia  
and Denmark’s Himmerlandkød. The 
aim is to create even greater added  
value to Nordic quality hides and  
skins. The venture was set up in April 
2020.

The collaboration with Norskinn, 
which Norilia coowns together with 
independent abattoirs, has shown 
a positive development. Together, 
Norskinn and Norilia have strength
ened their market share and secured 
their position in the Plus products 
segment. Our subsidiary Scapo 
has seen a positive development in  
Sweden.

The establishment of Bioco in  
cooperation with Felleskjøpet Agri 
and Nortura is an important step in 
creating greater value. Together with 
Bioco, the operation to separate egg 

2020 was an historic year, mainly  
because of the coronavirus pande
mic, which led to business closures 
and disruptions and caused market  
turbulence. In addition, all mink  
production ceased in Denmark, 
while in Norway, the authorities  
decided to close most fur animal 
production. The latter resulted in  
the loss of a significant market and  
the closures caused substantial 
price falls and market turbulence. 
Even though these issues adversely  
impacted our results, we have 
emerged stronger from 2020.

We have strengthened our posi
tion in hides and skins with the 
establishment of sales company 
Norilia Nordic, which will boost 
the acquisition and sale of Nordic  
hides and skins. Norilia Nordic  
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har naturligvis vært på fabrikkene 
og der har det blitt gjort tiltak for  
å redusere smitterisiko og forstyr
relser i drift.

Bærekraft
Gjennom vårt arbeide med å ut 
nytte og verdiøke restråstoff fra 
kjøtt og eggindustrien er vi en viktig 
aktør for økt bærekraft i landbruket. 
Vår visjon er å utnytte hele dyret, 
alle ressurser til nytte og glede for  
samfunnet. Alle restråstoffene går 
inn i nye kretsløp, ingenting blir  
kastet. De siste årene har vi satset 
stort på forskning og innovasjon 
for å foredle deler av vårt råstoff  
til nye innovative ingredienser  
for bruk i bedre betalende marke
der. 

COVID-19 pandemi
Mange virksomheter i Norge har 
blitt påvirket negativt økonomisk 
av den ekstraordinære situasjonen 
med korona virus som kom til Norge 
i februar 2020 og fortsatt påvirker 
verdenssamfunnet. Denne hendel
sen har hatt negativ innvirkning på 
vår inntjening. Den har ingen vesent
lig innvirkning på oppgjør fra kunder, 
forsinkelser i leveranser eller andre 
fremtidige forhold slik vi ser det pr. 
d.d. Situasjonen har heller ikke hatt 
vesentlig påvirkning på evnen til 
fortsatt drift.

Administrasjonen har i all hoved
sak vært på hjemmekontor i perioden 
fra mars 2020. Det er ikke en optimal 
løsning, men vi har tatt vårt ansvar 
for pandemien. Ansatte i produksjon 

Arbeidsmiljø
Norilia hadde 47 ansatte i gjen
nomsnitt for 2020. Tilstedeværelsen  
i 2020 var på 92,1%. Selskapet  
hadde ingen alvorlige arbeids ulykker 
i 2020. Det arbeides kontinuerlig 
med vedlikehold og forbedringer  
i arbeidsmiljøet.

Like muligheter
Styret i Norilia består av én kvinne 
og sju menn. Den administrative 
ledelsen består av tre kvinner og 
fire menn. Norilia har en personal
politikk med mål om å tilrette legge 
for like muligheter for alle våre 
ansatte uavhengig av kjønn, alder 
og etnisk bakgrunn. Ved årsskiftet 
var det ansatt 14 kvinner og 37 
menn fra flere nasjoner i bedriften. 

responsible way to operate during  
the pandemic. Naturally, staff  
employed in production have 
worked in our plants, and we have 
introduced a number of measures to 
reduce the spread of the virus and 
disruptions to operations.

Sustainable development
We are an important player in the 
effort to achieve increased sustain
ability in agriculture through our 
work to utilise and add value to by 
products from the meat and egg 
industries. Our vision is to utilise the 
entire animal and exploit all our  
resources for the benefit and 
gratifi cation of society. All rest 
raw materials are added to a new  
production cycle and nothing is 
wasted. In recent years, we have  
focused intensively on research and 

employed 14 women and 37 men 
from different nations.

COVID-19 pandemic
Many Norwegian businesses have 
been hit financially by the extra
ordinary situation created by the 
coronavirus, which struck Norway 
in February 2020 and is still having  
a global impact. The pandemic 
has adversely affected our results.  
However, it has not substantially  
impacted customer payments or 
caused delays in supplies, and at 
present we do not foresee any  
potential future issues. Our operating  
ability has not been significantly  
affected by the situation.

Most of the company's admin
strative staff have been working 
from home since March 2020. This 
is not an ideal solution, but it is the 

it is a reasonable assumption that 
the company’s business is ongoing.

Work environment
Norilia had 47 employees on aver
age in 2020. The attendance rate 
for the year was 92.1%. There were 
no serious workrelated accidents 
in 2020. The company is working 
continuously on the main tenance  
of plant and improving working  
conditions.

Equal opportunities
Norilia’s board is comprised of  
1 woman and 7 men. The executive 
management comprises 3 women 
and 4 men. Norilia’s employment 
policy aims to provide equal oppor
tunities for all employees regardless 
of gender, age or ethnicity. At the 
turn of the year, the company  
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påvirkning av det ytre miljø. Det er 
i 2020 ikke registrert hendelser som 
har gitt varige konsekvenser på det 
ytre miljø.

Kontorvirksomheten i Oslo har  
i lengre tid gjennomført kildesorter
ing av avfall. Ullstasjonen på Gol 
har sortering og gjenvinning av 
papir. Vi rapporterer hvert kvartal 
plastemballasje som importeres 
til Grønt Punkt. Tarmavdelingen  
i Fredrikstad deltar i en gjenbruks
ordning for plast, og har i tillegg  
sorte ring og gjenvinning av papir.  
Det er etablert gjenbruk for salt 
fra prosessen ved hudanlegget  
i Skjeberg og om legging til ferskhud 
har bidratt til et lavere saltforbruk 
totalt. 

Vi leverer også på FN's Bære
kraftmål 12; «Ansvarlig forbruk 
og produksjon». Vi jobber med  
å erstatte ikke fornybare innsats
faktorer med fornybare, og øke 
bruken av biobaserte ingredienser 
produsert på restråstoff både 
i mat og materialer. Dette gjør 
vi både gjennom forskning og 
markeds utvikling og ved å stimulere 
til bærekraftige forbruk. Ull, skinn  
og huder er solide og varige materi
aler. Norsk ull er også Svanemerket 
– noe som gjør den til et godt valg 
ut fra miljø. 

Ytre miljø
Norilia har som mål at virksomheten 
skal foregå med minst mulig bruk 
av ressurser og med minst mulig 

Vi er en viktig bidragsyter til flere 
av FN's Bærekraftmål. Vi leverer 
spesielt på FN's Bærekraftmål 2: 
«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet 
og bedre ernæring, samt fremme et 
bærekraftig landbruk». Vår viktigste 
oppgave er å utnytte ressursene på 
best mulig måte, og i størst mulig 
grad som ernæring til mennesker. 
Foredling av råvare til ingredienser 
sikrer økt bruk av næringsstoffene 
til menneskemat. Økt foredling 
i Norge av restråstoff sikrer også 
kortreiste fôringredienser til norske 
fôrprodusenter. I tillegg bidrar våre 
ingredienser til Bærekraftmål 3 «God 
helse og livskvalitet», fordi flere av 
ingrediensene har bioaktive egen
skaper med dokumentert positiv 
innvirkning på helse.

External environment 
Norilia aims to carry out its opera
tions using a minimum amount of 
natural resources and with a mini
mal impact on the environment.  
In 2020, we did not register any  
enduring impact on the environment 
from our operations.

The head office in Oslo has long 
been sorting its waste. The wool 
operation in Gol sorts and recycles 
paper. Every quarter we provide  
a report on imported plastic pack
aging to the recycling facilitator 
Grønt Punkt. The casings plant in 
Fredrikstad is part of a plastics  
recycling project and also sorts and 
recycles paper. Salt waste from the 
hide processing plant in Skjeberg is 
recycled, and the transition to fresh 
hide processing has contributed to a 
reduction in the amount of salt used.

achieve Goal 3: “Good health and 
wellbeing”, as many of our ingredi
ents contain bioactive compounds 
with a documented positive effect 
on health.

We are also delivering on the 
UN’s Sustainable Development 
Goal 12: “Responsible consumption 
and production.” We are working to  
replace nonrenewable resources  
with renewable ones and to increase 
the use of biobased ingredients 
produced from rest raw materials  
in both food and materials. We aim 
to achieve this through research and 
market development and by stimu
lating sustainable consumption. 
Wool, skins and hides are solid and 
durable materials. Norwegian wool 
is ecolabelled with the Swan brand, 
making it an environmentally sound 
choice.

innovation in order to process part 
of our raw materials into new inno
vative ingredients for use in better
paying markets.

We are an important contributor  
in the effort to achieve the UN’s 
Goals for Sustainable Development, 
particularly Goal 2: “To achieve zero 
hunger, food security and better  
nutrition, and to promote sustain
able agriculture.” Our most impor
tant task is to exploit resources 
efficiently and use as much as  
possible as nourishment for humans. 
Processing raw materials into ingre
dients ensures higher utilisation of 
nutrients as human food. Increased 
processing of rest raw materials 
in Norway also secures the supply  
of shortdistance feed ingredients 
for Norwegian feed producers. Our  
ingredients are also helping to 
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AS uten skattemessig virkning, på  
6,3 mill. kr.

Etter styrets vurdering gir det frem
lagte resultatregnskapet og balanse 
med tilhørende noter fyllestgjørende 
informasjon om selskapets drift og 
stilling pr. 31.12.2020. Det har ikke 
inntruffet forhold etter regnskaps
årets utgang som er av betydning for 
bedømmelsen av selskapet og som 
ikke fremkommer av årsregnskapet 
med tilhørende noter.

Redegjørelse om  
foretakets utvikling
FORRETNINGSUTVIKLING
Avdeling for forretningsutvikling 
(FU) arbeider i grensesnittet mellom 
forskning, innovasjon og forretnings
utvikling og administrerer Norilias 

i tillegg kjøper selskapet varer og 
tjenester av morselskapet. Det er 
lagt planer for håndtering av opera
sjonell risiko for hvert enkelt anlegg  
og forretningsområde. Dyresykdom 
mer og stengte grenser vil med
føre største endringer og tap av  
inntekter. Dette er det også lagt 
planer for og en risiko vi deler med 
morselskapet og hele bransjen.

Redegjørelse for årsregnskapet
Sum salgsinntekter for Norilia ut 
gjorde 348,3 mill. kr. Selskapet har 
et ordinært resultat før skatt på  
5,8 mill. kr og etter skatt på 3,7 mill. 
kr. For å opprettholde en stabil 
egenkapital i Norilia AS, har Nortura 
SA i forbindelse med årsoppgjøret, 
gitt et konsernbidrag til Norilia 

Finansiell og operasjonell risiko
Selskapet er utsatt for valuta, finan
siell, kreditt og markeds messig 
risiko. Selskapet ligger i hoved
sak flytende i valuta og kan foreta 
valutasikring når man binder lange 
innkjøp eller salg. På den finansielle 
siden styres risiko av morselskapet 
gjennom innlån fra dem og bank.  
På kreditt sikres utestående fordrin
ger gjennom kredittforsikring og 
andre trygge instrumenter. I forhold 
til markeds og prisrisiko for selska
pet finnes det ikke etablerte instru
menter for sikring og selskapet er 
derfor eksponert for markeds og 
pris endringer.

På operasjonell risiko har selskapet 
tre egne anlegg: Skjeberg (huder og 
skinn), Gol (ull), Fredrikstad (tarm) og 

6.3 million to Norilia in connection 
with the annual results.

The board believes the profit 
and loss account and the balance 
sheet statement with the attached 
notes are an accurate and detailed  
representation of the company’s 
operations and financial position 
on 31.12.2020. There have not been 
any events since the end of the  
financial year that significantly  
affect the state of the company  
and that are not included in the 
annual results and notes to the  
accounts.

Statement regarding the  
company’s performance
BUSINESS DEVELOPMENT
The operations of our business  
development division span research, 
innovation and business develop

(wool) and Fredrikstad (casings).  
In addition, the company buys 
goods and services from its parent 
company. Each plant and business 
area have drawn up plans for the 
management of operational risks. 
Animal diseases and closed borders 
will greatly impact results and lead 
to a loss of income. Provisions have 
been made for these risks. We share 
such risks with the parent company 
and the entire industry.

Annual report
Norilia’s sales revenue totalled NOK 
348.3 million in 2020. The company  
reported profits before tax and  
exceptional items of NOK 5.8 million 
and net profits of NOK 3.7 million. 
In order to maintain equity stability 
in Norilia AS, Nortura SA has made  
a taxfree contribution of NOK  

Financial and operational risks 
The company is exposed to risks 
associated with currencies, finance, 
credit and market factors. The com
pany uses mainly floating exchange 
rates and undertakes currency  
hedging when entering into long
term contracts. Financial risk is 
managed by the parent company  
through loans from the parent  
company or banks. Credit risk is 
managed through credit insurance 
on receivables and other secure  
instruments. There are no estab
lished instruments for safeguarding  
against market and price risks, and 
the company therefore remains  
exposed to fluctuations in markets 
and prices.

The company has three plants 
that are exposed to operational 
risks: Skjeberg (hides and skins), Gol 
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eggeskallseparasjon hos Nortura 
Revetal. 

Vi har i løpet av 2019 og 2020  
jobbet med kvalitet og produkt
formuleringer. Vi har i denne tiden 
lyktes i å løfte kvaliteten på produkt
ene slik at vi i tillegg til salget  
til kjæledyrfôr har kunnet gå ut 
i markedet for humangodkjente 
ingredienser og ferdigblandinger.

Det faktum at vi ikke har hatt 
mulighet til å besøke kunder pga. 
Covid19situasjonen har gjort det 
meget vanskelig å selge nye produk
ter til nye kunder i et nytt marked. 
Det har derfor vært av stor betyd
ning for oss å ha gjort avtaler med 
gode lokale partnere på de marke
dene vi skal inn i. Vi har fått startet 
flere prosjekter. 

Biotechnology som de største. Dette 
er sentre for forskningsdrevet inno
vasjon med fokus på industriell 
verdi skapning og langsiktig forsk
ning innen bioteknologi, bioproses
ser, sensorer og digitale verktøy. 

I 2020 har mye av fokuset vært  
på å støtte utvikling og gevinst 
reali se ring av bioraffineringsanleg
gene Bioco og Revetal, forsterket 
kvalitets arbeid for hele Norilia samt 
strategiutvikling. 

INGREDIENSER
I 2018 etablerte vi en egen avdeling 
for ingredienser. Dette var en plan
lagt og naturlig fortsettelse av 
det utviklingsarbeidet vi har gjort  
i etableringen av Bioco på Hærland 
sammen med Felleskjøpet Agri og 

forsknings og innovasjonsprosjekter. 
Målet er økt verdiskapning og ut 
vikling av nye forretningsområder 
som sikrer bedre utnyttelse av pluss
produkter fra kjøtt og eggindustrien.  
Vi jobber med nye teknologier og 
biobaserte metoder for foredling, 
utvikler nye innovative ingredienser 
og gjennom fører studier for å doku
mentere egenskaper og effekter.  
I tillegg støtter vi opp om markeds
utvikling og kommersialisering av 
ingrediensene.

Vi samarbeider tett med ledende 
norske og internasjonale forsknings
miljøer, kunder og andre industri
aktører langs verdikjeden. I 2020 
styrket vi vår eksisterende forsknings
portefølje med flere nye prosjekter, 
med SFIene DigiFoods og Industrial 

ment and include the administra tion 
of Norilia’s research and innovation 
projects. The aim is to add value and 
develop new business areas that  
secure improved exploitation of 
Plus products from the meat and 
egg industries. We are using new  
technologies and biobased proces
sing methods, developing new  
innovative ingredients and studying  
and documenting the characteristics  
and effects of our new ingredients.  
In addition, we are providing  
support for market development 
and the commercialisation of  
ingredients.

We are cooperating closely 
with leading Norwegian and inter
national researchers, customers and 
other industry players in the value 
chain. In 2020, we strengthened 
our existing research portfolio with  

several new projects, including the 
Centres for ResearchBased Inno
vations (SFI) DigiFoods and Indus trial 
Biotechnology. These are centres  
focusing on industrial value creation 
and longterm research in the fields 
of biotechnology, bioprocesseses, 
sensors and digital tools.

In 2020, the company focused 
on supporting the development 
and realisation of gains from its  
bioprocessing plants Bioco and  
Revetal, on improving quality for the 
whole of Norilia and on business 
strategy development.

INGREDIENTS
In 2018, we established a separate 
division for ingredients. This was  
a planned and natural continuation 
of the development work that led  
to the establishment of Bioco in  

Hærland in partnership with Felles
kjøpet Agri and the egg shell separa
tion plant at Nortura Revetal.

During 2019 and 2020 we worked 
on quality and product formulations. 
We have succeeded in improving 
product quality, which has enabled 
us to enter the market for ingredi
ents and readymixed products  
approved for human consumption, 
in addition to the pet food market.

The COVID19 pandemic has pre
vented us from visiting customers 
and selling new products to new 
customers in new markets. Hence  
it has been of great importance to 
the company that we have been 
able to enter into deals with good 
local partners in the markets that 
we are planning to enter. We have 
started a number of projects.
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største marked – Italia – i mars med 
påfølgende nedstengning. I løpet 
av sommeren bygget lagrene seg 
opp og ble relativt fulle. På slutten 
av sommeren kom markedet tilbake 
med en overraskende stor etter
spørsel og siden har det vært stabil 
etterspørsel på nesten alle kategorier 
og vi har klart å øke prisen litt ved 
nesten hvert salg. Dette gjorde at 
vi fikk god kontroll over situasjonen 
i løpet av høsten. Møbel og bil
industrien har sammen med gene
relt høy aktivitet på det kinesiske 
hjemmemarkedet sørget for at hud
bransjen har klart seg relativt greit 
under pandemien så langt. 

Markedet for sau og lamme
skinn viste også litt bedring på  
høsten, men prisene har generelt 

Huder og skinn 
Hud og skinnvirksomheten fikk et 
stort løft i 2020. Norilia etablerte 
sammen med Himmerlandkød  
et felles salgsselskap for nordiske 
huder og skinn i april 2020. Fra og 
med 1. april flyttet vi alt av salgs
aktiviteter på huder og skinn inn  
i vårt nye salgsselskap Norilia  
Nordic. Etabler ingen av Norilia 
Nordic innebærer at vi øker det 
årlige kvantumet av huder med ca. 
110.000 huder årlig – en økning på 
ca. 40%. I 2020 mottok vi til sammen 
402.119 huder.

Hudmarkedet hadde endelig 
begynt å vise tegn til bedring på 
starten av 2020 etter et svært dårlig 
år med historisk lave priser i 2019,  
da koronapandemien traff vårt 

Hides and skins
The hides and skins operations  
received a great boost in 2020.  
Norilia and Himmerlandkød set up  
a joint sales company for Nordic 
hides and skins in April 2020. With 
effect from 1 April, all our hides and 
skins sales activities were transferred 
to our new sales company Norilia 
Nordic. The establishment of Norilia 
Nordic will increase the annual quan
tity of hides by 110,000 hides, around 
40%. In 2020, we took delivery of  
a total of 402,119 hides.

The hides market had finally 
started to show signs of recovery  
at the start of 2020 after a very  
difficult year with historically low 
prices in 2019. Then the coronavirus 
pandemic hit our biggest market,  
Italy, in March, followed by lockdown. 
During the summer, our stockpiles 

vært lave. Flere av Norturaslakte
riene og private slakterier har valgt 
å sende skinn til Biosirk – dels på 
grunn av for lave avregningspri
ser og dels på grunn av begrenset  
tilgang til sesongarbeidere. Dette 
er hoved årsaken til stor nedgang  
i antall skinn. I 2020 kjøpte vi samlet 
sett 858.147 skinn hvorav en god 
del var overliggere fra høsten 2019. 
Reelt sett hadde vi en betydelig 
nedgang i antall skinn fra årets 
slaktesesong. 

Naturtarm
Vi har samlet både salget av natur
tarm til Nortura's pølsemakerier 
og salget av norsk tarm tatt opp 
fra Nortura's slakterier under felles 
ledelse. 

gradually grew and the warehouses 
filled up. At the end of the summer, 
the market recovered with surpris
ingly strong demand. Since then,  
demand has remained stable for 
nearly all product categories and we 
have managed to raise prices with 
almost every sale. As a result, we  
attained good control of the  
situation during the autumn. The  
furniture and car industries, com
bined with generally high activity 
in the Chinese domestic market, 
ensured that the hides industry 
has fared relatively well during the  
pandemic so far.

The market for sheep and lamb 
skins also improved slightly in the  
autumn, but prices remained low. 
Many of the Nortura slaughter
houses and private abattoirs opted  
to send skins to Biosirk, partly  

because of low settling prices and 
partly due to limited availability of 
seasonal workers. These are the 
main causes of the sharp decline in 
skin volumes. In 2020, we acquired a 
total of 858,147 skins, which included 
a large number of skins left over from 
autumn 2019. In reality, there was  
a significant drop in skin volumes 
from the previous year’s slaughter 
season.

Natural food casings
Sales of natural casings to Nortura’s 
sausage production plants and sales 
of Norwegian casings from Nortura’s 
abattoirs have been placed under 
joint management. 

Imported natural casings for the 
Norwegian market is responsible  
for all purchases and followup  
activities for natural food casings  
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Tarm norsk marked Import gjør alle 
innkjøp og oppfølging av natur
tarm til Norturaanleggene som 
har pølse produksjon. Vi foretar inn
kjøpene så langt bak i verdikjeden 
som det er praktisk mulig. Dette  
for å sikre kvaliteten, kvantiteten, 
originali teten og tubeprosessen. 
Arbeidet med optimalisering av  
prosesser og opplæring har gitt 
resultater og blir videreført. 

Råvaremarkedet har vært ustabilt 
for naturtarm gjennom 2020, pga. 
Covid19 i tillegg til svinepest. Pris
ene på svinetarm steg jevnt første 
halvår av 2020, siste halvdel har pris
ene stupt på svinetarm. Fåretarm 
har vært stabil i pris det første halv
året, andre halvdel har prisen økt. 

Norsk tarm eksport startet året med 
lavere prisnivå på fåretarmen enn  
i 2019. I løpet av siste halvår har 
prisene på fåretarm økt og det  
forventes å fortsette. Det er flere 
kunder som er interessert i den  
norske fåretarmen. Totalt ble det 
mottatt 899.280 sett fåretarm, noe 
som er en liten oppgang på 83.300 
sett fra 2019. 

Vi har startet opptak av svinetarm 
på Nortura Forus med mål om å få 
til et opptak av svinetarm på regulær 
basis og med et håp om å ta opp 
svinetarm fra flere slakterier. Totalt 
ble det mottatt 116.330 sett i 2020, 
noe som er en oppgang på 96.280 
sett. Prisen falt kraftig på høsten og 
opptaket ble stoppe da det ikke var 
lønnsomt å ta opp svinetarmen.

for Nortura’s sausage production 
plants. Pur chases are made as far 
down the value chain as practi
cally possible in order to safeguard  
quality, quantity, origina lity and 
the tube process. Efforts to optimise  
processes and training have yielded 
results and will continue.

The raw materials market for  
natural casings was unstable in 2020 
because of COVID19 and swine  
fever. Pork casings prices climbed 
steadily in the first half of 2020 but 
then plummeted in the second half. 
The price of sheep casings remained  
stable in the first six months and  
rose in the final half. 

Norwegian natural casing exports 
saw lower sheep casings prices at 
the start of 2020, while in the second 
half prices rose and this is expected  
to continue. More customers are 

expres sing an interest in Norwegian  
sheep casings. In total, we took  
delivery of 899,280 sets of sheep 
casings, a small increase of 83,300 
sets from 2019.

Nortura Forus has begun uptake 
of pork casings with the aim of  
making this a regular operation 
and a plan to take delivery of pork  
casings from more slaughterhouses. 
In total, we took delivery of 116,330 
sets in 2020, an increase of 96,280 
sets. Prices fell sharply in the autumn 
and delivery ceased as it became  
unprofitable.

Wool division
Norway is one of just a few Euro
pean countries which has a well
functioning system for the collection, 
classification and sale of all wool. 
Classification volumes for Norway 

Ull
Norge er et av svært få land i Europa 
som har en fungerende ullordning 
for innsamling, klassifisering og salg 
av all ull. Innlevert volum for klassifi
sering for Norge totalt for ullåret 
2019/20 ble 3.551 tonn, en ned
gang på 158 tonn, 4,3%, fra året 
før. Reduksjonen kommer som følge 
av fortsatt nedgang både i antall 
produsenter og antall søyer og lam. 
Norilia hadde en andel på 79% av 
dette volumet som er på nivå med 
fjoråret. 

Prisene på crossbredull på verdens 
markedet var ved inngangen til 2020 
på det laveste siden finanskrisen for 
ti år siden. Prisene fikk et ytterligere 
kraftig prisfall som følge av korona
pandemien. I sum har etterspørse

for the wool year 2019/20 totalled 
3,551 tonnes, a fall of 158 tonnes, 
or 4.3%, on the previous year. The  
decline followed a continued reduc
tion in the number of producers as 
well as ewes and lambs. Norilia has 
a 79% share of this volume, similar  
to the previous year.

At the start of 2020, global  
market prices of crossbred wool 
were at their lowest level since  
the financial crisis ten years ago.  
Prices suffered a further fall as a  
result of the coronavirus pandemic. 
All in all, demand for quality wool  
has remained stable and Norilia has  
to a large degree managed to main
tain price levels for the Nor wegian 
quality categories most in demand. 
However, for other cate gories, 
prices have declined sub stantially 
and as a consequence, Norilia had  
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len etter kvalitetsull vært stabil og 
Norilia har i stor grad klart å holde 
prisene på våre mest etterspurte 
kvaliteter på norsk ull. For øvrige 
kvaliteter har det imidlertid vært 
stor nedgang i oppnådde priser. 
Dette medførte at Norilia måtte  
sette alle sine priser på ull til produ
sent til kroner null ved oppstarten 
av ny ullsesong i september. Etter 
en svak bedring i utviklingen i løpet 
av høsten ble pris til produsent på 
de mest etterspurte kvalitetene satt 
opp. 

Norilia jobber tett med kundene 
med kontinuerlig fokus på kvalitet 
og utvikling. Vi ser at våre spesial
sorteringer bidrar til å aktualisere 
norsk ull og opplever at interessen 
for norsk kvalitetsull er økende. 

Norilias ambisjon er å jobbe for at 
all norsk ull skal inngå i lønnsomme 
verdikjeder slik at det skal lønne seg 
å ta vare på og bruke all norsk ull 
– enten det skjer lokalt, nasjonalt 
eller internasjonalt. Norilia deltar  
i en rekke prosjekter for økt verdi
utvikling av norsk ull, både kvalitets
ull og ull av lavere kvalitet. 

Nutri
Etter et veldig utfordrende 2019 
begynte markeder for varer som  
selges til eksport humankonsum  
å snu midtveis i 2020. Salget begynte 
å ta seg opp både når det gjaldt 
volum og priser. På slutten av 2020 
hadde prisene nærmest normalisert 
seg, noe som har gjort det mulig  
å starte opptak igjen på noen  

produkter som måtte stoppes i løpet 
av 2019.

Salget av råvarer til produksjon av 
kjæledyrfôr vokste betraktelig og nå 
er Nutri netto importør av rå varer 
som brukes til denne produksjon. 
Salget har økt både til interne og 
eksterne kunder og prisutviklingen 
har vært positiv. Her har korona
pandemien medført et økt salg av 
fôr til kjæledyr på de fleste markeder. 
Når det gjelder salg av råvare til 
pelsdyrfôr falt mye av grunnlaget for 
dette bort i 2020 med en stor reduk
sjon i Norge som følge av dårlig 
lønnsomhet og kommende avvikling. 
I Danmark ble det satt et dramatisk 
punktum for bransjen som et ledd  
i bekjempelsen av korona. Det er 
fortsatt noe salg til norske kunder, 

to set its producer wool price at  
zero kroner at the start of the  
new wool season in September.  
Following a slight improvement  
in the autumn, producer prices  
were put up for the highdemand 
quality categories.

Norilia is working closely with 
custom ers and we continue to  
focus on quality and development. 
Our specialised sorting process  
has created a greater focus on  
Norwegian wool and we are ex
periencing growing interest in  
Norwegian quality wool. Norilia’s  
ambition is for all Norwegian 
wool to become part of prof
itable value chains which will 
make it profitable to exploit and  
utilise all Norwegian wool locally,  
nationally and internationally. Norilia  

is participating in a number of  
projects aimed at developing the 
value of Norwegian wool, both top 
quality and lower quality wool.

Nutri
After a very challenging 2019, the 
export market for human consump
tion products started turning around 
halfway through 2020. Sales began 
to pick up, both in terms of volume 
and prices. Towards the end of 2020, 
prices had almost normalised, which 
enabled the company to start taking 
delivery of some products that had 
been stopped in 2019.

Sales of raw materials for pet 
food production grew significantly 
and Nutri is now a net importer of 
raw materials for this production. 
Sales increased to both internal  

and external customers and price 
developments were positive. The 
corona virus pandemic has led to 
higher sales of pet food in most 
markets.

A large part of the raw mate
rials market for fur animal feed  
disappeared in 2020 following a 
significant decline in Norway as  
a result of low profitability and up
coming closures. In Denmark, the  
industry came to a dramatic end 
due to the coronavirus pandemic.  
Nutri still has a few Norwegian  
customers, but these will virtually 
disappear in 2021. The situation is 
challenging and it will take time to 
find new raw materials markets to 
replace the Danish and Norwegian 
markets.
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men det vil nærmest forsvinne  
i løpet av 2021. Dette skaper noen 
utfordringer og det vil gå noe tid før 
alle de råvarer som gikk til pelsdyr
fôr i Danmark og Norge blir plassert  
i andre markeder. 

Eide selskaper
NORILIA NORDIC
Selskapet startet opp i april 2020 og 
har som mål å øke merverdien på 
nordiske kvalitetshuder og skinn. 
Selskapet er eid 51% av Norilia og 
49% av Himmerlandkød. Selskapet 
har forretningsadresse i Oslo.

SCAPO HIDES
Selskapets aktivitet består i hoved
sak av kjøp og salg av nordiske huder 
og skinn. Selskapet har forretnings

Styret foreslår følgende disponering:
Årsresultat  3 730 561
Ytet konsernbidrag   9 946 682
Overføringer annen innskutt EK  6 2 1 6 1 2 1
Annen Egenkapital  0

Sum disponeringer  3 730 561

Oslo, 9. februar 2021

KNUD PEDER DAUGAARD
Styreleder / Chairman

PIOTR KLUSZEWSKI
Styremedlem / Director

MORTEN SOLLERUD
Adm.dir / Managing director

OVE DRANGE
Styremedlem / Director

HELMI SOLHAUG
Styremedlem / Director

ERIK STEINAR HØEG
Styremedlem / Director

LARS OVE FLATEN
Styremedlem / Director

WILLY FINNBAKK
Styremedlem / Director

adresse i Strømstad. Selskapet har 
forsterket sin aktivitet i Sverige gjen
nom samarbeid med flere svenske 
slakterier. 

Tilknyttede selskaper 
BIOCO
Selskapet ble stiftet i 2016 med for
mål om å verdiøke proteiner og fett 
fra skjærebein av kylling og kalkun. 
Selskapet støttes av Nortura og eies 
50% av Norilia og 50% av Felles
kjøpet Agri. Selskapet har etablert 
en fabrikk i tilknytning til Nortura 
Hærland.

NORSKINN
Selskapet kjøper huder, skinn, ull 
og tarmer fra øvrig kjøttbransje 
og selger det gjennom Norilia. Et 

samarbeid som har fungert meget  
godt også i 2020. Selskapet eies 
35,71% av Norilia og 64,29% av  
fem bedrifter fra den øvrige  
kjøttbransjen. Selskapet har forret
ningsadresse i Horten. 

The board proposes the following distribution (NOK)
Profit  3  730 5 61
Contribution to group companies   9 946 682
Transfer other paidin equity   6 2 16 1 21
Other equity  0

Total contributions  3 730 561

Subsidiaries
NORILIA NORDIC
The company began operations  
in April 2020. Its aim is to create 
greater added value to Nordic quality  
hides and skins. The company is 
51% owned by Norilia and 49% by  
Himmerlandkød. The company's 
business address is in Oslo.

SCAPO HIDES
The company’s business is the  
purchase and sale of Nordic hides 
and skins. Its business address is 
Strømstad, Sweden. The company 
has strengthened its activities in 
Sweden through cooperation with 
several Swedish abattoirs.

Associated companies 
BIOCO
The company was established in 
2016 with the aim of increasing the 
value of proteins and fat extracted 
from chicken and turkey bones. The 
company is supported by Nortura  
and Norilia and Felleskjøpet Agri 
hold a 50% stake each. The com
pany has established a factory at 
Nortura Hærland.

NORSKINN
The company buys hides, skins, wool 
and food casings from the meat  
industry and sells these products 
via Norilia, a partnership that con
tinued to work well in 2020. It is 
35.71% owned by Norilia, while the 
remaining 64.29% is owned by five 
companies in the meat industry. The 
company is based in Horten.



16 

N
O

R
IL

IA
 A

S
Å

R
S

M
E

L
D

IN
G

 2
0

20
A

N
N

U
A

L
 R

E
P

O
R

T

Årsregnskap / Annual Accounts 2020
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Note 2020 2019

Driftsinntekter og -kostnader / Operating income and operating costs

Driftsinntekter / Operating income

Salgsinntekt / Sales 2 348 288 295 406 666 190

Annen driftsinntekt / Other operating income 2 80 144 271 35 516 655

Sum driftsinntekter / Total operating income 428 432 566 442 182 845

Driftskostnader / Operating costs

Varekostnad / Cost of goods sold 3 317 719 376 336 565 905

Lønnskostnad / Wages 4 46 051 094 40 573 878

Avskrivning på varige driftsmidler / Depreciation of tangible assets 5 6 989 038 7 042 179

Annen driftskostnad / Other operating costs 46 987 134 45 988 895

Sum driftskostnader / Total operating costs 417 746 643 430 170 858

Driftsresultat / Operating profit 10 685 923 12 011 987

Finansinntekter og -kostnader / Financial income and financial costs

Inntekt på investering i tilknyttet selskap / Gains on investment in associated 

companies
1, 11 4 614 981 10 408 868

Annen finansinntekt / Other financial income 1 8 872 734 5 807 125

Annen finanskostnad / Other financial costs 1 9 137 874 8 685 382 

Netto finansposter / Net financial income 4 880 121 13 287 125

Ordinært resultat før skattekostnad / Profit before tax 5 805 802 1 275 138

Skattekostnad på ordinært resultat / Tax 10 2 075 241 1 810 802

Årsresultat / Net profit 3 730 561 3 085 940

Overføringer og disposisjoner / Transfers and distribution

Avgitt konsernbidrag / Group contributions 9 9 946 682 6 238 416

Overføringer annen innskutt egenkapital / Transfer other paidin equity 9 6 216 121 5 711 078 

Annen egenkapital / Other equity 9 0 3 613 278

Sum overføring og disponeringer / Total transfers and distribution 3 730 561 3 085 940

Resultatregnskap / Profit & Loss Accounts
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Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER / ASSETS

Anleggsmidler / Fixed assets

Immaterielle eiendeler / Intangible fixed assets

Utsatt skattefordel / Deferred tax assets 10 1 205 097 474 864

Sum immaterielle eiendeler / Total intangible fixed assets 1 205 097 474 864

Varige driftsmidler / Tangible assets

Tomter, bygninger og annen fast eiendom / Land, buildings and other property 5 36 250 390 39 146 949

Maskiner og anlegg / Machinery and plant 5 4 853 467 5 600 393

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner / Fixtures and fittings, tools,  

office  appliances 5 8 950 640 7 218 373

Sum varige driftsmidler / Total tangible assets 50 054 497 51 965 715

Finansielle anleggsmidler / Financial assets

Investeringer i datterselskap / Investments in subsidiaries 11 9 429 231 4 329 231

Investeringer i tilknyttet selskap / Investments in associated companies 11 5 826 972 441 953

Lån til foretak i samme konsern / Loans to group companies 7 0 10 000 000 

Investeringer i aksjer og andeler / Investments in stocks and shares 15 000 15 000

Sum finansielle anleggsmidler / Total financial assets 15 271 203 14 786 184

Sum anleggsmidler / Total fixed assets 66 530 797 67 226 763

Omløpsmidler / Current assets

Varer / Stock

Varer / Stock 3 28 794 096 44 088 023

Sum varer / Total stock 28 794 096 44 088 023

Fordringer / Debtors

Kundefordringer / Accounts receivable from customers 10 165 348 20 124 790
Fordringer på konsernselskap / Receivables from group companies 8 40 895 311 10 225 008
Andre fordringer / Other debtors 1 209 367 4 338 425

Sum fordringer / Total debtors 52 270 026 34 688 224

Bankinnskudd, kontanter o.l. / Bank deposits, cash etc. 6,8 0 0

Sum omløpsmidler / Total current assets 81 064 122 78 776 246

SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS 147 594 919 146 003 009

Balanse pr 31.12.2020 / Balance Sheet 
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Balanse PR 31.12.2020 / Balance Sheet

Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES

Egenkapital / Equity

Innskutt egenkapital / Paid-in equity

Aksjekapital / Share capital 9,12 1 500 000 1 000 000

Overkurs / Share premium reserve 9 32 332 150 7 832 150

Annen innskutt egenkapital / Other paidin equity 9 6 748 801 6 664 922

Sum innskutt egenkapital / Total paidin equity 40 580 951 15 497 072

Sum egenkapital / Total equity 40 580 951 15 497 072

Gjeld / Liabilities

Langsiktig gjeld / Long-term liabilities

Langsiktig gjeld til konsernselskap / Payable to group companies 8 50 000 000 75 000 000

Sum langsiktig gjeld / Total longterm liabilities 50 000 000 75 000 000

Kortsiktig gjeld / Short-term liabilities

Leverandørgjeld / Accounts payable to suppliers 8 14 708 112 11 593 528

Skyldig offentlige avgifter / Public duties payable 6 733 544 813 099

Kortsiktig gjeld til konsernselskap / Shortterm liabilities to group companies 8 5 931 901 4 039 318

Annen kortsiktig gjeld / Other shortterm liabilities 8 35 640 410 39 059 992

Sum kortsiktig gjeld / Total shortterm liabilities 57 013 968 55 505 937

Sum gjeld / Total liabilities 107 013 968 130 505 937

SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 147 594 919 146 003 009

Oslo, 9. februar 2021

KNUD PEDER DAUGAARD
Styreleder / Chairman

PIOTR KLUSZEWSKI
Styremedlem / Director

MORTEN SOLLERUD
Adm.dir / Managing director

OVE DRANGE
Styremedlem / Director

HELMI SOLHAUG
Styremedlem / Director

ERIK STEINAR HØEG
Styremedlem / Director

LARS OVE FLATEN
Styremedlem / Director

WILLY FINNBAKK
Styremedlem / Director
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2020 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter / Cash flows from operations

Resultat før skattekostnad / Profit before tax 5 805 802 1 275 138

– Periodens betalte skatter / Tax paid 0 0

+ Ordinære avskrivninger / Ordinary depreciation 6 989 038 7 042 179

+/– Endring i varelager / Change in stocks 15 293 927 2 616 301

+/– Endring i kundefordringer / Change in accounts receivable 350 802 23 749 451

+/– Endring i leverandørgjeld / Change in accounts payable 5 007 168 8 562 291

+/– Poster klassifisert som investerings eller finansieringsaktiviteter  
/ Items classified as investment or financial activities 4 614 981 10 408 868

+/– Endring i andre tidsavgrensningsposter / Change in other time restricted items 19 184 324 13 486 012

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash flows from operations 18 175 790 15 260 757

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter / Cash flows from investments

– Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler / Purchase of tangible assets 5 077 820 1 113 580

– Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler  
/ Expenses relating to the purchase of stocks and shares 15 100 000 35 714

– Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer / Other investments 10 000 000 7 411 728

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash flow from investment 10 177 820 8 489 593

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter / Cash flows from financing activities

– Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld / Payments of longterm debt 25 000 000 0

+ Ny aksjekapital / New equity 25 000 000 0

+/– Inn/utbetalinger av konsernbidrag / Net group contributions 7 997 969 6 771 164

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flows from financing activities 7 997 969 6 771 164

= Netto endring i kontanter mv / Net change in cash 0 0

+ Beholdning av kontanter 01.01 / Cash held on 01.01 0 0

= Kontantbeholdning 31.12 / Cash held on 31.12 0 0

Kontantbeholdning mv framkommer slik / Cash calculation

Kontanter og bankinnskudd pr 31.12. 0 0

= Beholdning av kontanter mv 31.12 / Cash held on 31.12. 0 0

Kontantstrømoppstilling  
/ Cash Flow Statement
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Kontantstrømoppstilling  
/ Cash Flow Statement
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Noter 2020
REGNSKAPSPRINSIPPER

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER – VURDERING 
OG KLASSIFISERING – ANDRE FORHOLD

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontant
strømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar 
med regnskapslov, og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 
31. desember 2020. 

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om 
historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og 
forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av veder
laget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når 
de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente 
inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/
gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller 
til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som 
omløps midler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kort
siktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. 
Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggs
midler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipp legges  
normalt til grunn for gjeldsposter. 

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til 
betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster 
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert 
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Bankinnskudd/kassekreditt 
inngår i konsernkontoordning til Nortura SA, men blir presentert 
i selskapsregnskapet som bankinnskudd/kassekreditt.

REGNSKAPSPRINSIPPER FOR  
VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER

INNTEKTSFØRINGSTIDSPUNKT
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer 
følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og 
tjenester.

KOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT / SAMMENSTILLING
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med  
de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

KLASSIFISERINGS- OG VURDERINGSPRINSIPPER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratruk
ket akkumulerte av og nedskrivninger. Kostnader forbundet 
med normalt vedlikehold og reparasjon blir løpende kostnads
ført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker 
levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig der
som det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris 
på over kr 15 000.

Avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økono
miske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

FINANSIELLE EIENDELER
Behandling av tilknyttede selskap
Med tilknyttede selskap menes selskap der Norilia har en eier
andel på 2050%, hvor investeringen er av langvarig og strate
gisk karakter og hvor Norilia kan utøve en betydelig innflytelse. 
Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden.  
Selskapets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert 
på resultat etter skatt i selskapet.

I resultatregnskapet er andel av resultatet vist på linjen «Resultat 
fra investering i tilknyttet selskap».

I balansen vises eierandeler i selskapet som finansielt anleggs
middel.

Andre anleggsaksjer og investeringer
Investeringer i datterselskaper, aksjer og andre finansielle 
anleggsmidler klassifisert som anleggsmidler, blir nedskrevet 
til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Disse 
vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og 
virkelig verdi.

VARELAGER OG VAREKOSTNAD
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter 
«først inn – først ut»prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for 
innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av 
kostpris solgte varer med tillegg av eventuelle nedskrivninger  
i samsvar med god regnskapsskikk.

FORDRINGER
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede 
tap.

PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNAD
Årets innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger kost
nadsføres når de påløper. Presenteres som pensjonskostnader 
under lønnsnoten. 

UTSATT SKATT OG SKATTEKOSTNAD
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved ut
gangen av regnskapsåret. Positive og negative forskjeller 
vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt 
skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som 
gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skatte
kostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, 
sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for end
ringer i forhold til tidligere års beregninger.

TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTA
Transaksjoner i utenlands valuta omregnes til kursen på trans
aksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlands valuta omregnes 
til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke 
pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk 
valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetids
punktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regn
skapsperioden.

TILSKUDD
Selskapet mottar offentlige tilskudd i form av skattefunn. Tilskudd 
bokføres som andre driftsinntekter. Bokføring av inntekten skjer 
når selskapet mottar tilskuddet. 

FOU-KOSTNADER
Foukostnader utgiftsføres direkte..

KONSERNKONSOLIDERING
Norilia AS eier Scapo Hides AB, Sverige 100 %. I 2020 kjøpte 
selskapet aksjene i Norilia Nordic AS og eier 51 % av disse  
aksjene pr. 31.12. I tillegg eier selskapet Bioco AS med 50 %. 
Bioco AS er definert som tilknyttet selskap fordi vi ikke har 
kontroll over selskapet. 

Regnskapet til Norilia AS, Norilia Nordic AS og Scapo Hides 
AB inngår i konsernregnskapet til Nortura SA. Med bakgrunn 
i ovenstående og i henhold til unntaksbestemmelsene i Regn
skapslovens § 3–7, 1. ledd utarbeider ikke Norilia AS konsern
regnskap. Konsolideringen skjer gjennom Nortura SA sitt 
konsernregnskap.

Konsernregnskapet til Nortura SA kan lastes ned fra  
www.nortura.no, eller fås utlevert ved henvendelse til  
Nortura SA, Lørenveien 37, 0585 Oslo som også er  
forretningsadressen. 
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NOTE 1 n  POSTER SOM ER  
SLÅTT SAMMEN I  REGNSKAPET

Finansinntekter 2020 2019

Resultat tilknyttede 
 selskaper 4 614 981 10 408 868

Renteinntekt bank 1 183 9 454

Annen renteinntekt 406 379 9 354

Agio 8 465 172 5 788 317

Sum finansinntekter 4 306 433 4 553 063

Finanskostnader 2020 2019

Rentekostnad til foretak  
i samme konsern 2 349 497 2 914 146

Rentekostnad bank 326 757 570 423

Annen rentekostnad 1 410 4 287

Disagio 6 288 655 5 053 231

Annen finanskostnad 171 554 143 296

Sum finanskostnader 9 137 874 8 685 382

NOTE 2 n  SALGSINNTEKTER  
OG ANDRE  DRIFTSINNTEKTER

Pr virksomhetsområde 2020 2019

Ekstern industri innenlands 37 931 142 45 785 579

Ekstern industri eksport 101 414 725 215 258 402

Konsernselskap innenlands 185 396 734 109 852 042

Konsernselskap eksport 23 545 694 35 770 166

Sum salgsinntekter 348 288 295 406 666 190

Andre driftsinntekter 2020 2019

Skattefunn 1 066 392 1 094 165

Covid19 tilskudd 213 082 0

Andre driftsinntekter 78 864 797 34 422 490

Sum driftsinntekter 80 144 271 35 516 655

 
COVID-19
Selskapet ble rammet av covid19. Selskapet var berettiget til å 
søke om tilskudd og søkte for en mnd og har fått det utbetalt. 

NOTE 3 n  VAREBEHOLDNING

2020 2019

Råvarer 28 792 372 44 088 023

Totalt 28 792 372 44 088 023

Nedskrivning varer 2 500 000 3 600 000

NOTE 4 n  PERSONALKOSTNADER

Lønnskostnader 2020 2019

Lønn 29 480 423 27 974 768

Arbeidsgiveravgift 4 048 426 4 340 964

Pensjonskostnader 2 173 867 3 030 378

Innleid arbeidskraft 7 738 380 4 192 038

Andre ytelser 2 609 999 1 035 730

Totalt 46 051 094 40 573 878

Antall årsverk i 2020 ekskl. innleid: 42 45

Innskuddsordningen tilfredsstiller lovens krav til OTP.

Pensjonskostnader består av betalt premie for innskuddsbasert 
pensjon og AFP. I tillegg er det fratrukket den ansattes innbe
taling. 

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Selskapet har utbetalt kr 116 400 i styrehonorar. Daglig leder har 
mottatt kr 1 354 885 i lønn og kr 251 911 i andre godtgjørelser 
i 2020.

Avtaleforhold vedrørende administrerende direktør:
Dersom administrerende direktør ønsker å fratre stillingen, gjel
der en oppsigelsestid på 6 måneder regnet fra utløpet av ka
lendermåneden da oppsigelsen foreligger.

Dersom bedriften velger å bringe ansettelsesforholdet til opp
hør, og partene ikke er blitt enige om en annen ordning, plikter 
bedriften å utbetale en godtgjørelse begrenset til lønn i inntil ett 
år fra fratredelse, men likevel ikke lenger enn inntil direktøren 
trer inn i annet lønnet arbeid.

Administrerende direktør har ordinær tjenestepensjon etter re
glene for obligatorisk tjenestepensjon.

REVISOR
Kostnadsført honorar for 2020 er kr 115 000. Andre tjenester 
utgjorde kr 55 400. Beløpene er ekskl. mva. 
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NOTE 5 n  VARIGE DRIFTSMIDLER

Tomter, bygg  
og annen fast eiendom

Maskiner  
og anlegg

Driftsløsøre,  
inventar, o.l.

Sum varige  
driftsmidler

Kostpris 01.01. 59 231 548 18 541 829 37 242 894 115 016 271

+ Tilgang i året 0 0 5 077 821 5 077 821

 Avgang/utrangering i året 0 0 0 0

Kostpris 31.12. 59 231 548 18 541 829 42 320 715 120 094 091

Akk. av/nedskrivninger 01.01. 20 084 599 12 941 436 30 024 522 63 050 556

+ Årets ordinære avskrivninger 2 896 559 746 925 3 345 553 6 989 038

 Tilbakeførte avskr. salg/
utrang. 0 0 0 0

Akk. avskrivninger 31.12. 22 981 158 13 688 361 33 370 075 70 039 594

Balanseført verdi 31.12.2020 36 250 390 4 853 467 8 950 640 50 054 497

Beregnet økonomisk levetid 10–25 år 5 år 3–10 år

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Tomter avskrives ikke.

NOTE 6 n  BANKINNSKUDD
Skyldig skattetrekk er dekket gjennom bankgaranti. 

NOTE 7 n  LANGSIKTIGE FORDRINGER

Balanseført verdi 2020 2019

Fordringer på tilknyttet 
selskap 0 10 000 000

Sum 0 10 000 000

Selskapet hadde ansvarlig utlån til bioco på 10 mill.  
Denne fordringen ble konvertert til aksjekapital 15.12.2020. 

NOTE 8 n  MELLOMVÆRENDE  
MED SELSKAP I  SAMME KONSERN

Fordringer 2020 2019

Kundefordringer 20 504 493 10 194 248

Andre kortsiktige fordringer 18 980 609 30 760

Lån til foretak  
i samme konsern 0

Konsernkontoordning 1 410 209

Sum fordringer 40 895 311 10 225 008

Gjeld 2020 2019

Langsiktig gjeld 50 000 000 75 000 000

Leverandørgjeld 5 931 901 4 039 318

Skyldig konsernbidrag 12 752 156 7 997 969

Skyldig bonus 7 441 349 13 116 028

Konsernkontoordning 0 5 872 830

Sum gjeld til 
 konsernselskap 76 125 406 106 026 145

Gjennomsnittlig rente på lånet fra Nortura SA utgjorde 2,60% 
i 2020.

Den langsiktige gjelden på kr 50 000 000 forfaller etter påkrav.

Selskapet inngår i konsernkontoavtale inngått av morselskapet 
Nortura SA. Selskapets kontantbeholdning klassifiseres derfor 
som et mellomværende med morselskapet. Selskapet er soli
darisk ansvarlig for oppad til den trekkrammen selskapet dis
ponerer med tillegg av 10 %. 
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NOTE 9 n  EGENKAPITAL

Aksjekapital Overkurs Annen innskutt EK Annen EK Sum

Egenkap 01.01. 1 000 000 7 832 150 6 664 922 0 15 497 072

Kapitaløkning 500 000 24 500 000 0 0 25 000 000

Fra årets resultat 0 0 0 3 730 561 3 730 561

Mottatt konsernbidrag 0 0 6 300 000 0 6 300 000

Avgitt netto konsernbidrag 0 0 6 216 121 3 730 561 9 946 682

Egenkap 31.12. 1 500 000 32 332 150 6 748 801 0 40 580 951

NOTE 10 n  SKATT

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

2020 2019

+ Driftsmidler 711 757 1 523 973

+ Varebeholdning 2 500 000 3 600 000

+ Utestående fordringer 0 0

+ Gevinst og tapskonto 734 040 917 550

 Andre avsetninger  
for forpliktelser 3 000 000 1 000 000

Sum positive  
skatte økende forskjeller 734 040 2 441 523

Sum negative 
 skatteøkende forskjeller 6 211 757 4 600 000

Grunnlag for beregning av 
utsatt skatt / skattefordel 5 477 717 2 158 477

Balanseført utsatt 
 skattefordel 1 205 097 474 864

Endring i utsatt skatt  
og utsatt skattefordel 730 233 51 249

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2020

Resultat før skattekostnader 5 805 802

Permanente og andre forskjeller 3 627 115

Endring i midlertidige forskjeller 3 319 239

Ytet konsernbidrag 12 752 156

Inntekt 0

Skattekostnad 2020

Skatteeffekt av konsernbidrag 2 805 474

Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel 730 233

Sum skattekostnad 2 075 241

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør  
22 % av resultat før skatt

22 % skatt av årets resultat 1 277 277

Permanente forskjeller (22 %) 797 965

Beregnet skattekostnad 2 075 241

Betalbar skatt i balansen består av: 2020

Beregnet skatt av årets resultat 2 805 474

+/ effekt av skatt på konsernbidrag 2 805 474

Betalbar skatt i balansen 0
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NOTE 11 n  AKSJER I  ANDRE FORETAK

DATTERSELSKAP

Foretak
Forr.  

kontor

Eier og  
stemmeandel 

31.12.20

Selskaps  
egenkap  

31.12.20

Andel av  
egenkap  

31.12.20

Bokført  
verdi  
2020

Resultat  
før skatt  

2020

Scapo Hides AB Skjeberg 100% 1 254 785 1 254 785 4 329 231 748 167

Norilia Nordic AS Løren 51% 11 291 643 5 758 738 5 100 000 1 662 939

Aksjene i Scapo Hides AB er nedskrevet med totalt 6,3 mill. Kostpris var 10,6 mill. 

SAMLET BALANSEFØRT VERDI

TILKNYTTET SELSKAP

Firma Anskaffet Forr.kontor Eierandel Stemmeandel

Norskinn AS 2001 Horten 35,71 % 35,71 % 

Bioco AS 2016 Hærland 50 % 50,00 %

Norskinn AS Bioco AS

Anskaffelseskost 200 000 15 000 000

Andel EK på kjøpstidspunktet 200 000 15 000 000

Tidligere års opparbeidede resultatandel 20 392  14 778 439

Inngående balanse 220 392 221 561

Kjøp i året 0 10 000 000

Årets resultat 0 4 614 981

Utbytte 0 0

Utgående balanse 220 392 5 606 580

Bioco AS med 50% og er definert som tilknyttet selskap. 

NOTE 12 n  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført

Aksjer 150 10 000 1 500 000

Sum 100 1 500 000

Aksjonærer pr 31.12.2020: Aksjer Eierandel Stemmeandel

Nortura SA 150 100 % 100 %

Totalt antall aksjer 150 100 % 100 %
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Notes
ACCOUNTING PRINCIPLES

BASIC PRINCIPLES - VALUATION AND  
CLASSIFICATION - OTHER ISSUES
The annual report comprises the profit and loss account, balance  
sheet, cash flow statement and notes to the accounts. It has 
been prepared and presented in compliance with Norwegian 
accounting laws and standards as of 31 December, 2020.

The annual report is based on the basic principles of historical 
cost, comparability, going concern, congruence and prudence. 
Transactions are recorded at the value of the payment at the 
time of the transaction. Income is recorded when it is earned 
and expenses are matched with earned revenues. The accoun
ting principles will be presented in more detail below. Assets/
liabilities relating to the normal operating cycle and payments 
falling due within a year of the balance sheet date are classified  
as current. Current assets/liabilities are valued at the lower/
higher of acquisition cost and fair value. Other assets are  
classified as fixed assets. Fixed assets are valued at acquisition 
cost. Impaired fixed assets are written down. Similar principles 
are applied to liabilities.

CLASSIFICATION AND VALUATION  
OF BALANCE SHEET ITEMS 
Current assets and liabilities comprise items that fall due within 
a year of acquisition as well as items that relate to the normal 
operating cycle. Other items are classified as fixed assets/ 
liabilities. Bank deposits/overdraught facilities are included in 
Nortura SA’s group bank accounts, but are presented in the 
company report as bank deposits/overdraught.

ACCOUNTING PRINCIPLES FOR MAJOR 
ACCOUNTING ITEMS

INCOME ENTRY DATE
Income is recognised when it is earned. Income is normally 
recorded on the date of delivery of goods and services. 

EXPENSE ENTRY DATE/MATCHING
Expenses are matched with and recorded at the same time 
as related income. Expenses which are not directly related to 
income are entered when incurred.

CLASSIFICATION AND VALUATION PRINCIPLES 

TANGIBLE FIXED ASSETS 
Tangible fixed assets are entered in the balance sheet at acqui
sition cost, less accumulated impairment and depreciation. 
Maintenance and repair expenses are booked as they occur. 
Expenses relating to major replacements and renewals that 
increase the asset’s useful life significantly are entered into the 
accounts. An asset is classified as fixed if it has a useful economic  
life of more than three years and an acquisition cost of more 
than NOK 15,000.

Depreciation is calculated using a straightline method over the 
useful economic life of the asset based on historical cost.

FINANCIAL ASSETS
Accounting for associated companies
An associate is a company in which the group owns 2050% of 
the equity, where the investment is long term and strategic and 
where Norilia has significant influence. Associated companies 
are included using the equity method. The group’s share of an 
associate’s result is based on profit/loss after tax.

In the profit and loss account, income from shares in associated 
companies appears under the entry Result from investment in 
associated company.

In the balance sheet, shares in associated companies are  
entered as financial assets. 

Financial investments
Investments in subsidiaries, equity and other financial assets 
classified as fixed assets are written down to fair value unless 
the fall in value is temporary. The investments are valued at the 
lower of average acquisition cost and fair value.

INVENTORIES AND COST OF GOODS SOLD
Inventories are valued at the lower of cost price based on the 
”first in – first out” principle and expected selling price. The cost 
price for purchased goods is the acquisition cost. The cost of 
goods sold is the cost price plus any depreciation in accordance 
with good accounting standard at the year end.

RECEIVABLES 
Receivables are recorded at the nominal value minus expected 
losses.

PENSION OBLIGATIONS AND PENSION COSTS
Premium payments to defined contribution pension plans are 
recorded as costs as they occur. They are presented as pension 
costs under the note on salaries.

DEFERRED TAX
Deferred tax liability is calculated based on temporary timing 
differences between accounting and tax values on the balance 
sheet date. Positive effects are offset against negative effects 
during the same time period. Deferred tax assets occur if  
temporary differences give rise to future tax deductions. Tax 
expenses comprise changes in deferred tax and deferred tax 
assets, together with tax payable for the tax year adjusted for 
changes from previous years’ calculations.

TRANSACTIONS IN FOREIGN CURRENCIES
Transactions in foreign currencies are calculated based on the 
exchange rate at the time of the transaction. Monetary items in 
foreign currencies are presented in Norwegian kroner based on 
the exchange rate on the balance sheet date. Nonmonetary 
items in foreign currencies measured at fair value are reported in 
Norwegian kroner based on the exchange rate on the balance 
sheet date. Exchange rate fluctuations are booked as they occur 
during the accounting period.

FUNDING 
The company receives public funding in the form of tax credits. 
The funds are booked as other operating income. The income 
is booked when it is received.

R&D COSTS
Research and development costs are booked as a separate 
item. 

CONSOLIDATION OF GROUP RESULTS
Norilia owns 100% of Scapo Hides AB, Sweden. In 2020, Norilia 
acquired shares in Norilia Nordic AS and held 51% of the equity 
on 31 December. In addition, Norilia owns 50% of Bioco. Bioco is 
classified as an associated company because Norilia does not 
hold a controlling stake in the company. 

The results of Norilia AS, Norilia Nordic AS and Scapo Hides 
AB are consolidated into the group results of Nortura SA. In  
accordance with Norwegian accounting regulations, Norilia AS 
does not prepare consolidated results. Its results are consoli
dated into the group accounts of Nortura SA.

The group results of Nortura SA are available to download from 
www.nortura.no, or on request from the company’s business 
address at Nortura SA, Lørenveien 37, N0585 Oslo, Norway.
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NOTE 1 n  ITEMS THAT ARE SUMMARISED  
IN THE  PROFIT AND LOSS ACCOUNT
All figures are in Norwegian kroner (NOK)

Financial income 2020 2019

Results associated  
companies 4 614 981 10 408 868

Interest receivable  
from bank 1 183 9 454

Other interest receivable 406 379 9 354

Agio 8 465 172 5 788 317

Total financial income 4 306 433 4 553 063

Financial costs 2020 2019

Interest payable  
to group companies 2 349 497 2 914 146

Interest payable to bank 326 757 570 423

Other interest payable 1 410 4 287

Disagio 6 288 655 5 053 231

Other financial costs 171 554 143 296

Total financial costs 9 137 874 8 685 382

NOTE 2 n  SALES REVENUE
All figures in NOK

Operating segment 2020 2019

External industry, domestic 37 931 142 45 785 579

External industry, export 101 414 725 215 258 402

Group companies,  domestic 185 396 734 109 852 042

Group companies, export 23 545 694 35 770 166

Total sales revenue 348 288 295 406 666 190

Other operating income 2020 2019

R&D tax credit 1 066 392 1 094 165

Covid19 aid 213 082 0

Other operating income 78 864 797 34 422 490

Total operating income 80 144 271 35 516 655

NOTE 3 n  INVENTORIES
All figures in NOK

2020 2019

Raw materials 28 792 372 44 088 023

Total 28 792 372 44 088 023

Depreciation goods 2 500 000 3 600 000

NOTE 4 n  PERSONNEL COSTS
All figures in NOK

Payroll costs 2020 2019

Wages 29 480 423 27 974 768

Employer’s national 
 insurance contributions 4 048 426 4 340 964

Pension costs 2 173 867 3 030 378

Contractors 7 738 380 4 192 038

Other payments 2 609 999 1 035 730

Total 46 051 094 40 573 878

Average number of  
manyears in 2020 excl. 
contractors: 42 45

The contribution scheme is in accordance with the regulations 
for mandatory occupational pension.

Pension liabilities comprise paidin premiums for defined contri
bution pension plans and for AFP. Premiums from employees 
have been deducted. 

REMUNERATION AND SALARY TO BOARD MEMBERS  
AND EXECUTIVE OFFICERS
Remuneration and reimbursements to the board totalled NOK 
116,400. The chief executive received a salary of NOK 1,354,885 
and other benefits totalling NOK 251,911 in 2020.

Employment agreement relating to the chief executive officer
If the chief executive officer (CEO) decides to resign, the notice 
period is six months, starting from the end of the month of the 
notice letter.

If the company decides to terminate the CEO’s employment 
contract and the parties fail to reach agreement on a termina
tion package, then the CEO is entitled to payment of a salary 
for up to a year following dismissal. Such salary payment would 
cease were the CEO to enter into other paid employment.

The CEO is entitled to an ordinary employee pension in  
accordance with the regus for mandatory occupational  
pensions..

AUDITOR
Auditor’s fees for 2020 totalled NOK 115,000. Payment for other 
services amounted to NOK 55,400. The payments exclude 
valueadded tax (VAT).
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NOTE 5 n  TANGIBLE ASSETS
All figures in NOK

Land, buildings and 
other property Machinery and plant Fixtures and fittings Total tangible assets

Cost price 01.01. 59 231 548 18 541 829 37 242 894 115 016 271

+ Additions 0 0 5 077 821 5 077 821

 Disposals/writeoffs 0 0 0 0

Cost price 31.12. 59 231 548 18 541 829 42 320 715 120 094 091

Acc. ordinary depreciation 01.01. 20 084 599 12 941 436 30 024 522 63 050 556

+ Ordinary depreciation 2 896 559 746 925 3 345 553 6 989 038

 Extraordinary writedowns 0 0 0 0

Acc. depreciation 31.12. 22 981 158 13 688 361 33 370 075 70 039 594

Book value 31.12.2020 36 250 390 4 853 467 8 950 640 50 054 497

Useful economic life 10–25 år 5 år 3–10 år

The company uses the straightline method for calculating the depreciation of tangible assets. Land is not written down. 

NOTE 6 n  BANK DEPOSITS
Tax liabilities are covered by bank guarantees. 

NOTE 7 n  LONG-TERM RECEIVABLES
All figures in NOK

Book value 2020 2019

Receivables from associated companies 0 10 000 000

Total 0 10 000 000

The company had provided a NOK 10 million responsible loan 
to Bioco. This receivable was converted into equity on 15.12.2020. 

NOTE 8 n  INTRA-GROUP BALANCES
All figures in NOK

Receivables 2020 2019

Accounts receivable 20 504 493 10 194 248

Other shortterm 
 receivables 18 980 609 30 760

Intragroup loans 0

Cash pool 1 410 209

Total receivables 40 895 311 10 225 008

Debt 2020 2019

Longterm debt 50 000 000 75 000 000

Accounts payable 5 931 901 4 039 318

Group contribution 
payable 12 752 156 7 997 969

Bonus payable 7 441 349 13 116 028

Cash pool 0 5 872 830

Total debt to parent 
company 76 125 406 106 026 145

The average interest on the loan from Nortura SA was 2.60% 
in 2020.

The longterm debt of NOK 50,000,000 falls due on demand.

The company is part of a cash pooling facility arranged by 
the parent company Nortura SA. Thus, the company’s cash is 
classified as an intragroup balance. The company is solidary 
liable for a proportion up to its share of the funding limit plus 
a further 10%.  
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NOTE 9 n  EQUITY
All figures in NOK

Equity Premium
Other equity 

 injection Other equity Total

Equity 01.01. 1 000 000 7 832 150 12 376 000 3 613 278 24 821 428

Capital increase 500 000 24 500 000 0 0 25 000 000

From the annual result 0 0 0 3 730 561 3 730 561

Received group contribution 0 0 6 300 000 0 6 300 000

Paid group contribution 0 0 6 216 121 3 730 561 9 946 682

Equity 31.12. 1 000 000 7 832 150 6 664 922 0 15 497 072

NOTE 10 n  TAX
All figures in NOK

Temporary differences and balance sheet deferred tax

2020 2019

+ Fixed assets 711 757 1 523 973

+ Inventory 2 500 000 3 600 000

+ Outstanding claims 0 0

+ Gains and losses 734 040 917 550

 Other provisions  
for liabilities 3 000 000 1 000 000

Total positive tax 
 increasing differences 734 040 2 441 523

Total negative tax 
 increasing differences 6 211 757 4 600 000

Basis for calculation of 
deferred tax/tax assets 5 477 717 2 158 477

Recognised deferred tax 1 205 097 474 864

Change in deferred tax 
and deferred tax assets 730 233 51 249

Specification of basis for tax calculation: 2020

Profit before tax 5 805 802

Permanent and other differences 3 627 115

Changes in temporary differences 3 319 239

Paidin group contribution 12 752 156

Income 0

Tax payable 2020

Tax effect on paidin contribution  
to group companies 2 805 474

Change in deferred tax and  
deferred tax assets 730 233

Total tax payable 2 075 241

Explanation as to why the year’s tax expenses are not equivalent 
to 22% of profit before tax

22% tax on profit 1 277 277

Permanent differences (22%) 797 965

Calculated tax cost 2 075 241

Specification of tax payable recognised  
in balance sheet 2020

Calculated tax 2 805 474

+/ tax effect of paidin contribution  
to group companies 2 805 474

Tax payable recognised in balance sheet 0
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NOTE 11 n  SHARES IN OTHER COMPANIES
All figures in NOK

SUBSIDIARIES

Company Office location

Equity and 
voting shares 

31.12.20
Equity  

31.12.2020

Share  
of equity  

31.12.2020 
Book value 

2020
Pretax profit  

2020 

Scapo Hides AB Skjeberg 100% 1 254 785 1 254 785 4 329 231 748 167

Norilia Nordic AS Løren 51% 11 291 643 5 758 738 5 100 000 1 662 939

The shares in Scapo Hides AB have been written down by NOK 6.3 m in total. The acquisition cost was NOK 10.6 m. 

TOTAL BOOK VALUE

ASSOCIATED COMPANIES

Company Year of acquisition Office location Equity share Voting share

Norskinn AS 2001 Horten 35,71 % 35,71 % 

Bioco AS 2016 Hærland 50 % 50,00 %

Norskinn AS Bioco AS

Acquisition cost 200 000 15 000 000

Equity share on date of acquisition 200 000 15 000 000

Share of profit from previous years 20 392  14 778 439

Opening balance 220 392 221 561

Acquisitions during the year 0 10 000 000

Estimated share of the profit for the year 0 4 614 981

Dividend/group contribution 0 0

Closing balance 220 392 5 606 580

Bioco AS is 50% owned and therefore classified as an associated company. 

NOTE 12 n  SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDER INFORMATION
All figures in NOK

Share capital composition: Number Nominal value Book value

Shares 150 10 000 1 500 000

Total 100 1 500 000

Shareholders as at 31.12.2020 Shares Equity share Voting share

Nortura SA 150 100 % 100 %

Total number of shares 150 100 % 100 %
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Revisors beretning
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0121 Oslo 

 
 

Uavhengig revisors beretning Norilia AS - 2020 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Norilia AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norilia AS. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per 31. 
desember 2020 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder 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 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets 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 lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder 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 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Norunn Byrkjeland 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Independent Auditor's Report 
To the General Meeting in Norilia AS 

Report on the Audit of the Financial Statements 

Opinion 

We have audited the financial statements of Norilia AS. 

The financial statements comprise: 

• The balance sheet as at 31 December 
2020 

• The income statement for 2020 
• Statement of cash flows for the year 

that ended 31 December 2020 
• Notes to the financial statements, 

including a summary of significant 
accounting policies 

In our opinion: 

The accompanying financial statements are 
prepared in accordance with the law and 
regulations and give a true and fair view of the 
financial position of the Company as at 31 
December 2020, and its financial performance 
and its cash flows for the year then ended in 
accordance with the Norwegian Accounting Act 
and accounting standards and practices 
generally accepted in Norway. 

 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices 
generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the 
Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company as 
required by laws and regulations, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in 
accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

Other information 

Management is responsible for the other information. The other information comprises the Board of 
Directors’ report. 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express 
any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other 
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be 
materially misstated. 

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this 
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Responsibilities of the Board of Directors and the Managing Director for the Financial Statements 

The Board of Directors and the Managing Director (management) are responsible for the preparation 
and fair presentation of the financial statements in accordance with the Norwegian Accounting Act 
and accounting standards and practices generally accepted in Norway, and for such internal control 
as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s 
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern. 
The financial statements use the going concern basis of accounting insofar as it is not likely that the 
enterprise will cease operations. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s 
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the 
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 

For further description of Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
reference is made to: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

Opinion on the Board of Directors’ report 

Based on our audit of the financial statements as described above, it is our opinion that the 
information presented in the Board of Directors’ report concerning the financial statements, the 
going concern assumption, and the proposal for the allocation of the profit is consistent with the 
financial statements and complies with the law and regulations. 

Opinion on Registration and Documentation 

Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures we have 
considered necessary in accordance with the International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000, «Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information», it is our opinion that management has fulfilled its duty to produce a proper and 
clearly set out registration and documentation of the company’s accounting information in 
accordance with the law and bookkeeping standards and practices generally accepted in Norway. 

BDO AS 
 
Norunn Byrkjeland  
State Authorised Public Accountant 
(This document is signed electronically) 

Note: Translation from Norwegian prepared for information purposes only. 
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Norilia AS
Postboks 360, Økern

0513 Oslo
T: 03070
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