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ALLTID

NYE

UTFORDRINGER

Kjøttbransjen i Norge
mangler aldri utfordringer,
verken for de enkelte
bedrifter eller for Kjøttbransjens Landsforbund
(KLF) som organisasjon.
De to årene som har gått
siden forrige årsmelding
har bydd på både positive
og negative nyheter. De
positive nyhetene er at
sekretariatet i KLF har
vært gjennom en større omstillingsprosess, som nå ser
ut til å gi gode resultater. Økt fokus på kostnader og salg
varsler starten på en utviklingsperiode der ønsket er å
bringe mer midler inn til sekretariatsarbeidet gjennom å
selge tjenester og produkter, og med dette bli mindre
avhengig av finansinntekter. Imidlertid har finansinntektene utviklet seg svært positivt, og økonomien i
organisasjonen ser langt bedre ut enn ved avslutningen
av forrige årsmøteperiode. Styret i KLF har deltatt aktivt
i omleggingen, både gjennom å sette søkelys på eget
arbeid som styre, og gjennom stort engasjement i målog strategiprosesser i organisasjonen.
De negative nyhetene er kanskje først og fremst stadig
pressede marginer i forhold til hele verdikjeden, og en
dagligvarehandel som mer og mer dikterer vilkårene for
pris. I tillegg er det negativt at ikke norske myndigheter
viser større engasjement i å legge til rette for utviklingen av en fremtidsrettet, konkurransedyktig
kjøttindustri. Vi står overfor store utfordringer knyttet
til økt internasjonalisering, noe som selvsagt er en
trussel i forhold til å få svært konkurransedyktige utenlandske aktører inn på det norske markedet, men som
også kan være en mulighet for noen i forhold til økt
eksport. Imidlertid trengs det et offentlig engasjement
for å legge til rette for og bistå industrien i denne
prosessen. Dette engasjementet savner vi. En næring
som så lenge har fokusert på et innenlandsk marked
uten nevneverdige inntrengere og på basis av råvarer
som er politisk priset, trenger omstillingshjelp dersom
en i løpet av kort tid skal håndtere en ny konkurransesituasjon.
KLF har jobbet mye med disse utfordringene i den siste
toårsperioden. Dette har avspeilet seg både i våre
strategidiskusjoner, politisk aktivitet og dialog med
omverdenen, og ikke minst i våre ERFA-møter som de
to siste årene har gått av stabelen i utlandet, henholdsvis i Barcelona og Parma.
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Det er ingen tvil om at næringspolitikk er et av våre
viktigste innsatsområder. Derfor har innsatsen både på
utfordringene knyttet til internasjonalisering og på
innenlandske rammevilkår vært massiv. ECON-

rapporten "Bør markedsreguleringen for kjøtt slaktes"
er et håndfast bevis på hvordan vi i langt større grad
ønsker å arbeide framover for å synliggjøre vårt budskap
og argumentasjon. Å skape like konkurransevilkår for
alle aktører i det norske markedet må være en klar målsetting, og dagens markedsreguleringsordning gjør det
ikke.
At nasjonale særordninger skaper konkurranseulikhet
har vi også sett på flere områder. Kjøttvareforskriften og
muligheten for utenlandsk bearbeiding har skapt mye
forstyrrelse i det norske markedet, og krevd store
ressurser i forsøk på å motvirke den negative effekten.
Det ser heldigvis ut til at arbeidet har lykkes selv om det
har tatt tid, og vi forventer at disse konkurransevridene
forholdene nå blir opphevet eller endret.
Mattrygghet er det andre hovedområdet til KLF. Med
nye hygienepakker og andre krav fra EU og norske
mattmyndigheter, er det bare å innse at det kreves høy
aktivitet på dette området mange år framover. Det har
også KLF tatt konsekvensen av og jobber aktivt gjennom
våre internasjonale organisasjoner som CLITRAVI og
UECBV for å påvirke til det beste for medlemmene og
mattryggheten. KLF har også hevet aktivitetsnivået på
området overfor sine medlemmer og tilbyr nå høyst
konkurransedyktig tilbud om kompetanseheving og
konsulentbistand for at alle medlemsbedriftene skal
være i stand til å møte utfordringene. Mattrygghet og
oppdatert kompetanse på området, samt oppdatert
ledelseskompetanse vil helt sikkert være avgjørende for
hvilke bedrifter som gjør det godt i det fremtidige
markedet.
To nyskapninger har også sett dagens lys innenfor KLFsfæren; KLF-Media og ScanPig. ScanPig er heleid av KLF,
og har som målsetting å kunne tilby leverandører til
privat kjøttbransje en etterlengtet farrase for svin
nemlig svensk Hampshire. I tillegg tilbyr ScanPig andre
relevante produkter og tjenester for norske svineprodusenter. Vi håper at vi før neste årsmelding har
mange Hampshire besetninger i drift.
Til slutt; Vi har tro på fremtiden for KLF og de private
kjøttbedriftene. Med like konkurransevilkår kan vi
konkurrere med hvem som helst på det norske
markedet. Men ting kommer ikke av seg selv, derfor er
det viktig å støtte opp om arbeidet i KLF og de målsettingene som vi har satt oss. Sammen klarer vi mange
utfordringer. Vi har engasjerte tillitsvalgte, et dyktig
sekretariat og en god medlemsmasse.
Ståle Gausen Styreleder KLF
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STYRENE I KJØTTBRANSJENS LANDSFORBUND
OG KJØTTBRANSJENS SERVICEKONTOR
Styrene

ble

valgt

på

landsmøtet

Bak fra venstre:
Magne Finsbråten - Krone Kjøttprodukter AS, Ivar Rimstad,
styreleder KS - Stranda Spekemat AS, Oddbjørn Flataker - Spis
AS, Thor Martin Furuseth - Furuseth Slakteri AS, Steinar Solheim
- Solheim Kjøtt AS.

31.mai

2003

Foran fra venstre:
Leif Malvin Knutsen - Fatland AS, styreleder i KLF Ståle Gausen Midt-Norge Slakteri AS, Anni Byskov - Anni´s Pølsemakeri AS,
Noralf Espeland - Ådne Espeland AS.

ADMINISTRASJONEN
Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)/ Kjøttbransjens Servicekontor (KS)
Administrerende direktør

Organisasjonsansvarlig

Dag Henning Reksnes

Endre Myhr

dag.henning@kjottbransjen.no

endre@kjottbransjen.no

Tlf: 23 24 44 71 mob: 95 04 40 49

Tlf: 23 24 44 75 mob: 95 23 86 00

Assisterende direktør

Regnskaps- og økonomiansvarlig

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Judith Granli

bojh@kjottbransjen.no

judith@kjottbransjen.no

Tlf: 23 24 44 72 mob: 91 35 93 82

Tlf: 23 24 44 77 mob: 93 26 39 51

Trygg-mat sjef

Daglig leder KLF Media AS,

Rolf A. Aass

redaktør Kjøttbransjen

rolf@kjottbransjen.no

Per Arne Sleipnes

Tlf: 23 24 44 73 mob: 90 52 97 42

pas@kjottbransjen.no
Tlf: 23 24 44 76 mob: 92 24 79 17

Daglig leder ScanPig AS,
fagsjef KLF svin

Webredaktør/informasjonsansvarlig

Mona Solum Gjestvang

Kristin Stormo

mona@kjottbransjen.no

kristin@kjottbransjen.no

Tlf: 23 24 44 74 mob: 91 33 94 01

Tlf: 23 24 44 78 mob: 48 15 51 34

3

Årsberetning

2003/04

KORT OM OSS
Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) representerer
den private delen av kjøttbransjen. KLF har 186
medlemsbedrifter over hele landet med om lag 4100
årsverk. Totalt omsatte disse for 11 milliarder kroner
i 2004. Bedriftene er representert i alle ledd i verdikjeden fra slakteri, kjøttindustri og kjøttforetninger.
Våre medlemmer hadde 26% av slaktemarkedet i
Norge i 2004 og over 50 prosent markedsandeler på
sluttmarkedet.
Størrelsen på KLFs medlemsbedrifter varierer fra de
helt små bedriftene med 2-3 personer til de store
slakteri- og kjøttforedlingsbedriftene med flere
hundre ansatte.
KLF ivaretar medlemmenes felles interesser av
næringspolitisk, økonomisk og faglig art, og representerer næringen utad. Praktisk medlemsservice
og andre aktiviteter rettet mot medlemmene skjer
gjennom Kjøttbransjens Servicekontor (KS).
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Kurs og rådgivning:
KLF/KS har utviklet egne kurs- og utdanningstilbud på
flere viktig områder for kjøttbedrifter. Vi tilbyr kurs
og opplæring innen:
- Ledelse – mål og strategiarbeid.
- Økonomiledelse – økonomistyring, planlegging,
budsjettarbeid og kalkyler.
- Kommunikasjon – strategisk kommunikasjon, risiko
kommunikasjon, krisehåndtering.
- Mattrygghet - HACCP, sporbarhet, kvalitetsarbeid.

I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester i forbindelse med
nytt EU-regelverk, HACCP, sporbarhet osv. Vi tilbyr
også konsulenttjenester innen svineproduksjon
knyttet til sykdomsforebygging, sykdomsbekjemping,
foring, avl, kvalitetskontroll, lønnsomhet osv.
NM og Årets Kjøttbedrift
Annethvert år arrangerer KLF i samarbeid med
Opplysningskontoret for kjøtt NM i Kjøttprodukter.
I 2004 deltok 55 bedrifter med 567 produkter fra
privat bransje og kjøttsamvirket. I 2004 var kvalitetskravene for å få medaljer hevet. Totalt ble det kåret
10 Norgesmestere.
Årets Kjøttbedrift kåres hvert år. Formålet er å skape
blest om bedrifter i privat kjøttbransje. I 2003 vant
Leiv Vidar AS, i 2004 gikk Jens Eide Kjøttforretning AS
til topps i konkurransen.
Fagbladet
Kjøttbransjen gis ut ti ganger i året av KLF Media med
et opplag på ca. 3000. Ved å lese Kjøttbransjen blir du
oppdatert på det meste som skjer i bransjen.
Kjøtt er godt!
En ny undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at nordmenn flest foretrekker
å kjøpe norskprodusert mat. 65 prosent foretrekker
norsk kjøtt. Vi spiser altså stadig mer kjøtt og tilliten
til norsk kjøttindustri øker også.
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KONSERNREGNSKAP FOR KLF,
KLF-Media

KS,

ScanPig

2003/04

og

Resultatregnskap
Note

2003-2004

2001-2002

12 981 039

13 205 441

499 230
7 128 519
738 278
12 954 537
21 320 564

314 281
9 447 507
647 643
15 329 815
25 739 246

Driftsunderskudd

8 339 525

12 533 805

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansinntekt

456 308
8 822 848
6
445 321
8 833 829

212 690
4 942 311
2 388
6 441 095
-1 288 482

494 304

-13 822 287

Driftsinntekter
Driftsinntekt
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
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Periodens resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Periodens resultat
Overføringer:
Overført til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer
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357
494 304

-13 822 644

494 304
494 304

13 822 644
13 822 644
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Balanse pr.31.desember
Note

2004

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Transportmidler
Inventar,kontomaskiner ol.
Bygninger
Sum varige driftsmidler

739 029
6 793 564
7 532 593

2002

535
532
5 835
6 904

469
931
677
077

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer
Langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

16 001 270
596 746
16 598 016

15 676 372
14 856 250
30 532 892

Sum anleggsmidler

24 130 609

37 436 969

Omløpsmidler
Varer

66 935

73 960

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

273 093
300 243
573 336

293 800
907 036
1 200 836

11 151 862
8 577 925
19 729 787
22 992 331

11 537 333
10 689 165
22 226 498
4 937 352

Sum omløpsmidler

43 362 391

28 438 646

Sum eiendeler

67 492 998

65 875 615

Egenkapital
Annen egenkapital

62 928 357

62 461 704

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Betalbar skatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

596 795
470 593
3 497 253
4 564 641

493 242
596 428
150
2 324 091
3 413 911

Sum egenkapital og gjeld

67 492 998

65 875 615

Investeringer
Aksjer og aksjefond
Markedsbaserte obligasjoner
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
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NOTER
Note 1 -Regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for
små foretak.
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Konsernregnskapet
Ved eliminering av aksjer i datterselskaper er oppkjøpsmetoden benyttet. Alle fordringer og gjeld,
herunder interne transaksjoner mellom selskapene

er eliminert. Konsernet består pr 31.12.2004
av Kjøttbransjens Landsforbund, Kjøttbransjens
Servicekontor, KLF Media AS og Scanpig AS.
Regnskapsprinsipper
For øvrige regnskapsprinsipper, med unntak av
prinsipp for regnskapsføring av investering i datterselskap, er regnskapsprinsippene i konsernregnskapet
lik regnskapsprinsippene i selskapsregnskapene.
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Note 2 -Bankinnskudd
I posten kasse, bank inngår bundne skattetrekksmidler med kr 229 910 og midler vedr. oppgjørs-og
driftskredittordningen med kr 1 996 273. Det er
ultimo 2004 solgt aksjer, obligasjoner, m.v. for ca 15
mill kr som midlertidig er plassert i bankinnskudd.
Note 3 -Skatt
Ingen av selskapene i konsernet er i skatteposisjon. Akkummulert fremførbart underskudd pr
31.12.04 er på kr 9 238 892 og totalt utgjør utsatt
skattefordel kr 2 585 740.
Note 4 -Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Tilbakeført fra premiefond
Sum

2003-2004
7 809 263
1 178 799
231 446
-2 090 989
7 128 519
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Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2004
vært 7 stk. Det var 9 ansatte inntil primo 2003.
Selskapet har i 2004 gått over til innskuddsbasert
pensjonsavtale for alle ansatte. Forpliktelsen er ikke
innarbeidet i regnskapet og den årlige pensjonspremien er årets pensjonskostnad. Selskapet har et
innskuddsfond som pr 31.12.2004 utgjør kr. 1 337
882. Innskuddsfondet er ikke balanseført.
Note 5 -Øvrige opplysninger
For øvrige opplysninger, herunder om verdipapirer,
driftsmidler, lønn til ledende personell, revisjonshonorar, pensjoner med mer, se notene til selskapsregnskapene.
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Kjøttbransjens Landsforbund
Karoline Kristiansens vei 2
P.O Box 6279 Etterstad
0603 Oslo
Tlf.23 24 44 70

www.kjottbransjen.no

