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Pandemieffekt over for TINE; Tøffere hverdag i møte 

- Stabile salgsinntekter for TINE Gruppa, reduksjon i dagligvare kompenseres av høyere 

fart i storhusholdning og et godt tertial for Internasjonal. 

- Salgsinntektene i TINE SA 2,0% ned drevet av lavere volum i dagligvarekanalen. 

- Økte kostnader som en konsekvens av geopolitisk uro svekker driftsresultatet i TINE 

Gruppa med 164 MNOK sammenlignet med samme periode i 2021. 

 

TINE Gruppa 

Resultatet til TINE Gruppa i første tertial 2022 påvirkes av gjenåpning av samfunnet etter lettelsen av 

restriksjoner under pandemien og av Russlands invasjon i Ukraina.  Gjenåpningen av samfunnet, høyere 

aktivitet utenfor hjemmet og økt reiseaktivitet til utlandet, gjør at forbrukere handler mindre i butikk. 

Samtidig øker aktiviteten i storhusholdning. Krigen i Ukraina har så langt resultert i høyere priser på 

blant annet energi og transport som treffer alle selskapene i TINE Gruppa i første tertial. TINE har 

fortsatt en god leveringsgrad i første tertial.   

Salgsinntektene for TINE Gruppa i første tertial 2022 ble 7 660 MNOK, en økning på 0,6% 

sammenlignet med første tertial 2021 (0,2% vekst justert for valutaeffekter). Utviklingen sammenlignet 

med første tertial 2021 er i hovedsak drevet av lavere salgsinntekter i TINEs største salgskanal 

dagligvare i det norske markedet, kompensert av høyere salg i storhusholdning både i våre norske og 

internasjonale selskaper.   

Driftsresultatet påvirkes betydelig av ytterligere prisøkninger på energi og transport spesielt. 

Underliggende kostnadsutvikling er god, drevet av arbeidet med å redusere kostnader for å styrke TINEs 

konkurransekraft. 

Driftsresultatet for TINE Gruppa i første tertial 2022 endte på 354 MNOK, ned 31,6% (164 MNOK) 

sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Driftsmarginen i tertialet ble 4,6 %, ned 2,1 prosentpoeng 

fra første tertial 2021.  

TINE Råvare 

Antall millioner liter kumelk levert til TINE ble redusert fra 503,2 millioner liter i første tertial 2021 til 

489,9 millioner liter i første tertial 2022. Gjennomsnittlig fettprosent i kumelk var i første tertial 2022 

4,44 %, mot 4,45 % i samme periode i 2021.   

Antall liter geitemelk levert i første tertial falt til 6,0 millioner liter fra 6,1 millioner liter i samme periode 

i 2021.  

TINE Gruppas virksomhetsområder 

Virksomhetsområdene er TINE SA, TINE Internasjonal og Annen virksomhet. Eksport fra Norge 

rapporteres som en del av TINE Internasjonal. TINE Internasjonal består av datterselskapene Norseland 

Inc (USA), Norseland Ltd (UK), Wernersson Ost AB (Sverige), Wernersson Ost Danmark A/S samt 

TINE Ireland Ltd og avdeling Osteeksport. Annen virksomhet består i hovedsak av datterselskapene 

Fjordland AS, Diplom-Is AS og MIMIRO AS. 

 

  



 

 
   

TINE SA  

 

Salgsinntektene for tertialet ble redusert med 2,0% sammenlignet med første tertial 2021. Lavere 

aktivitet i dagligvarehandelen spesielt i mars og april, ble delvis kompensert av høyere salg i 

Partnerkanalen. Driftsresultatet ble negativt påvirket av høyere energi og transport kostnader.  

TINE Dagligvare 

Salgsinntekter i dagligvare endte 7,7% svakere i tertialet sammenlignet med samme periode i 2021.  

Samlet for meierikategorien i dagligvare er volum solgt redusert med 7,9% sammenlignet med første 

tertial 2021 og TINE har tilsvarende volumreduksjon ut av butikk. Sammenlignet med andre aktører i 

meierikategorien beholdt TINE volumandelen i første tertial 2022 på samme nivå som første tertial 2021 

(58,16%). Det var svakere volumandelsutvikling på smaksatt melk, ost, yoghurt, men sterkere utvikling 

på søtmelk og juice. Verdiandelen for TINE ut av butikk er på 56,0%, redusert med 0,3 prosentpoeng 

sammenlignet første tertial 20211. 

TINE Partner 

Salgskanalene Servering, Industri og salg til forbruker hadde totalt 16,5% vekst i første tertial 2022 

sammenlignet med første tertial 2021. Det er spesielt serveringsmarkedet som driver salgsveksten, og 

mye av denne er knyttet til at vi nå spiser mer ute.  

Driftsresultatet for TINE SA i første tertial 2022 endte på 447 MNOK, ned 140 MNOK sammenlignet 

med tilsvarende periode i 2021. Driftsmarginen i tertialet ble 7,5 %, ned 2,2 prosentpoeng fra første 

tertial 2021.  

TINE Internasjonal 

 
Salgsinntektene for TINE Internasjonal ble 1 256 MNOK i første tertial, en økning på 10,1% 

sammenlignet med første tertial 2021 (8,1% vekst justert for valutaeffekter).  

Veksten i salgsinntektene i første tertial er i hovedsak drevet i Norseland Inc (USA) med økt salg av 

Jarlsberg® samt effekter av gjenåpning.  

Salg av Jarlsberg® hjul og Jarlsberg® blokk fra Irland økte 16% sammenlignet med første tertial 2021. 

Irland er i oppstartsfase og som en konsekvens produseres det noe Jarlsberg® hjul i Elnesvågen for å 

sikre at vi leverer til våre internasjonale kunder. TINE er fornøyd med å ha kommet til enighet i sakene 

om utslippstillatelse som ville kunne påvirket produksjonen vår i Irland. 

Kostnadene i den internasjonale enheten er påvirket av høyere pris på irsk melk, i tillegg til økte 

kostnader til energi og transport.  

  



 

 
   

Driftsresultatet i første tertial ble -41 MNOK, en forverring på 18 MNOK mot første tertial i 2021. 

Driftsmarginen endte på -3,3 %, ned 1,2 prosentpoeng fra første tertial 2021. 

Annen virksomhet 

 
 

For Diplom-Is og Fjordland i Annen virksomhet endte Salgsinntektene på 911 MNOK, på nivå med 

første tertial 2021 med en økning på 0,4 %. 

Diplom-Is forverret driftsresultatet drevet av redusert bruttofortjeneste og driftsresultatet til Fjordland 

endte på omtrent samme nivå som første tertial i 2021. Annen virksomhet har økte kostnader til energi 

og transport. 

Driftsresultatet ble i tertialet -51 MNOK, en forverring på 5 MNOK fra første tertial 2021. 

Driftsmarginen i tertialet ble -5,3%, ned 0,6 prosentpoeng fra første tertial 2021.  

Finansielle forhold i TINE Gruppa 

Finansinntekter og -kostnader  

Netto finanskostnader i tertialet ble 6 MNOK, en reduksjon på 8 MNOK sammenlignet med første tertial 

2021, hovedsakelig drevet av valutaeffekter. Renter på langsiktige lån endte på omtrent samme nivå 

som første tertial 2021, mens resultat fra tilknyttede selskap ble noe redusert. 

Balanse  

Totalbalansen i konsernet var 20 903 MNOK ved slutten av første tertial 2022, en økning på 1 061 

MNOK siden utgangen av 2021. Anleggsmidler ble redusert med 113 MNOK, mens omløpsmidler økte 

med 1 174 MNOK, drevet av høyere kortsiktige fordringer og økt arbeidskapital. 

Varelageret økte med 539 MNOK fra utgangen av 2021. Lagerbeholdningen av ost og smør økte i 2021 

og videre i 2022 for å sikre TINEs nasjonale leveringsevne. Økningen var likevel noe høyere enn antatt 

grunnet lavere aktivitet i dagligvare.  

Netto rentebærende gjeld for TINE Gruppa på 2 585 MNOK var tilnærmet uendret ved utgangen av 

tertialet, med en økning på 50 MNOK fra utgangen av 2021. Den rentebærende gjelden økte med 46 

MNOK, mens bankinnskudd, og pengemarkedspapirer ble redusert med 4 MNOK. 

Egenkapitalandelen i konsernet var 47,9% ved utgangen av tertialet. Netto rentebærende gjeld over 

EBITDA øker marginalt til 0,87 i første tertial, fra 0,81 ved utgangen av 2021. 

 

 

 

  



 

 
   

Kontantstrøm 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i TINE Gruppa i første tertial 2022 var 278 MNOK, en 

reduksjon på 124 MNOK sammenliknet med første tertial 2021. Kontantstrømmen påvirkes fortsatt i 

stor grad av den økte arbeidskapitalen, spesielt knyttet til en økning i varelager på 539 MNOK mot 458 

MNOK i samme periode i 2021. Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter var 270 MNOK ved 

utgangen av første tertial 2022. Dette er samme nivå som for samme periode i 2021 og er i stor grad 

drevet av driftsinvesteringer for å opprettholde kapasitet på eksisterende produksjonsanlegg i Norge, i 

tillegg til logistikk og IT-investeringer. Den største enkeltinvesteringen i 2022 er relatert til sluttføringen 

av utbygging på Storsteinnes. 

Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter var 13 MNOK ved utgangen av første tertial 2022, en 

reduksjon på 522 MNOK fra samme periode 2021 hvor et bilateralt lån på 471 MNOK forfalt. 

Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer reduseres som nevnt med 4 MNOK i første tertial 

2022, sammenliknet med 410 MNOK i samme periode i 2021. 

Bærekraft 

Klima og miljø påvirker oss i stadig større grad. Vi tror at fremtidens vinnere er de som utvikler og 

produserer varer og tjenester på en måte som forener sosialt og miljømessig ansvar med egen 

lønnsomhet. Det er dette vi i TINE kalle bærekraftig verdiskaping. Nå er jobben å fylle 

bærekraftbegrepet med konkrete tiltak og innhold enten det er knyttet til emballasje, mennesker, mer 

miljøvennlig transport og produksjon eller miljøtiltak på gården. 

I siste tertial har TINE blant annet lansert nye rømmebeger med resirkulert plast. Dette sparer miljøet 

for 150 tonn ny plast i året. Det arbeides også målrettet med å redusere metanutslippet på gården. I disse 

dager testes om rødalger i fôret til kuene kan redusere klimagassutslippet. Dette er en god illustrasjon 

på hvordan TINE bruker innovasjon og forskning i arbeidet med å nå viktige mål. 

Utsikter 
En lengere periode med pandemi og ekspansiv finans- og pengepolitikk, har medført høy 

kapasitetsutnyttelse og økt inflasjon globalt. Prisene, spesielt på energi, har økt ytterligere i etterkant av 

krigen i Ukraina. Høy inflasjon og økte renter vil påvirke kostnadsnivået fremover. 

 

Pris- og lønnsvekst: Råvarepriser er forventet å øke inn i 2022. Særlig gjelder dette energitunge råvarer. 

Økningene påvirker TINEs kostnader, spesielt på energi, transport, ingredienser og emballasje. Krigen 

i Ukraina påvirker handelsbalansen og etterspørselen etter ulike råvarer. Dette er prisdrivende. 

Prisveksten på internasjonale råvarer forventes å vedvare i lengre tid frem til tilgangen på råvarer er på 

nivå med etterspørselen. Dette, i tillegg til flaskehalser i internasjonal handel og økte fraktrater, vil også 

fremover påvirke TINE. 

 

Gjenåpning av samfunnet: Endret etterspørsel og aktivitetsnivå både i dagligvare, storhusholdning og 

industri etter gjenåpningen av samfunnet, vil påvirke TINEs resultater også fremover. 

Dagligvarebransjen erfarte et høyt aktivitetsnivå i 2020 og 2021 og i TINE er dagligvare klart største 

salgsområde. Det er vesentlig avtagende aktivitet i starten av året 2022.  

 

Konkurranseforholdet i meierikategorien: Særtilskudd til TINEs nasjonale konkurrenter bidrar 

fortsatt til å forskyve segmentandeler mellom nasjonale aktører. TINEs konkurrenter fikk høsten 2021 

  



 

 
   

avslag på søknader om distribusjonstilskudd. Vedtaket er påklaget. Det er videre endringer og 

gjennomgang av ordningene i løpet av 2022. Eventuell endringer i ordningene kan påvirke 

konkurranseforholdet mellom de nasjonale aktørene i meierikategorien. 

 

Veksten i import fortsetter å øke og utviklingen i 2022 og vil avhenge av forholdet mellom prisutvikling 

nasjonalt og internasjonalt. 

 

Jordbruksoppgjøret: Melkeprodusentene har gjennom vinteren blitt rammet av betydelig 

kostnadsvekst på fôr, gjødsel, energi og andre innsatsvarer. Gjennom jordbruksoppgjøret er imidlertid 

målpriser og tilskudd økt slik at de fleste melkeprodusenter ser ut til å være sikret inntektsvekst.  TINE 

forventer derfor en normal tilførsel av melk ut året. 

 

Internasjonale forhold: Det nye produksjonsanlegget i Irland er fremdeles i en oppstartsfase. I 2022 

planlegger vi også å produsere noe ost fra Norge for å sikre at vi møter etterspørselen i de internasjonale 

markedene. 

 

Finansielle forhold: TINE Gruppa vurderes til å være i stabil finansiell posisjon for å dekke fremtidig 

kapitalbehov. 

 

Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. 

 

 

 
 

  

  



 

 
   

Erklæring fra styret og konsernsjefen 
Styret og konsernsjefen har i dag behandlet og fastsatt tertialregnskapet for TINE SA og TINE Gruppa 

for perioden 1. januar 2022 til 30. april 2022.  

Styret erklærer, i henhold til ABM-reglene etter beste overbevisning om at 

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i 

regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle 

stilling og resultat som helhet. 

Delårsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til 

foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og 

usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor. 

 

Oslo, 24. mai 2022 

 

Styremedlemmer:     Styreleder:   

Helge Arne Espeland     Marit Haugen  

Solveig B. Rønning   
Bjørnar Gjerde      Nestleder:  

Anne Berit Løset     Rolf Øyvind Thune  

Asgeir Pollestad  

Tor Arne Johansen     Konsernsjef:  

Elin Aarvik      Gunnar Hovland  

Jeffrey Thomas  

Ottar Råd  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
   

Tall fra TINE Gruppa og TINE SA 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet TINE SA og alle datterselskapene i konsernet. 

  

 

 



 

 
   



 

 
   

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Kontantstrøm 

 

 

Noter 

Note 1 - Prinsippnote 

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. En beskrivelse av 

regnskapsprinsippene som konsernet har lagt til grunn kommer frem i årsregnskapet for 2021. Det har ikke vært 

endringer i konsernets regnskapsprinsipper i 2022.  

 

Note 2 – Segmentinformasjon 

Konsernets virksomhet er inndelt i tre driftssegmenter og ble endret fra og med 2021. Segmentinndelingen er 

basert på produkt og geografi, og er i samsvar med inndelingen anvendt i konsernets interne prestasjonsmåling 

og ressursallokering.  

MNOK

  

 

 

 

 



 

 
   

 

Note 3 – Store enkelttransaksjoner TINE Gruppa 
MNOK  

 

 

Note 4 – Egenkapital  
MNOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppkjøp av Lotito Foods Holding LLC 2022 og 2021 

I 2021 økte Norseland Inc eierandelen i Lotito Foods Holding LLC med 4,33 % til 80 % for for 3 141 297 USD (27 

MNOK). I januar 2022 ble andelen økt fra 80 % til 87 % ved kjøp av 7 % eierandel til 5 049 812 USD (45 MNOK). Det 

trinnvise kjøpet representerer endringer i majoritetseiers og minoritetseiers eierandel. Norseland Inc skal iht. avtale kjøpe 

seg gradvis opp til 90 % eierandel i 2023. De har i tillegg opsjon på kjøp av de siste 10 % i 2024. 

 



 

 
   

Note 5 – Annen langsiktig gjeld 
MNOK 

 

 

*Netto rentebærende gjeld over EBITDA beregnes basert på rullerende 12mnd EBITDA 

 

 

  



 

 
   

Kilder 
Ref.nr.03829124 

Dato:19.05.2022 
Kilde: NielsenIQ ScanTrack, NorgeTotaltDVH, Totalt melk: Andre melkeprodukter, Søt melk, Syrnet melk, Smakssatte 

melkedrikker, Smakssatte melkedrikker inkl. Iskaffe, Total Matlaging: Creme Freshe, Rømme, Fløte, Ferske oster, Totalt 

Matfett: Smør, Total Ost: Faste Hvite Oster, Total Juice: Juice/Nektar/Lemonade, Total Yoghurt.Ikke i henhold til 

NielsenIQs varegruppehierarkier. Value % Share, Value % Change YA, +/-Value % Share YA, Volume % Change, Volume 

% Change YA, +/-Volume % Share YA, 1. Tertial (Uke 01-16 2022). (Copyright © NielsenIQ.) 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon 
➢ Informasjon finnes på TINEs hjemmesider: 

o www.tine.no 

➢ Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Kristin Muri Møller 

o Kristin.Muri.Moller@tine.no 

o Tlf: +47 913 22 810 

➢ Kommunikasjonsdirektør, Ole Martin Buene 

o Ole.Martin.Buene@tine.no 

o Tlf: +47 905 73 346 

➢ TINE Pressevakt 

o presse@tine.no 

o Tlf: +47 482 30 994 (ikke SMS) 

 

 

 

 

 

TINE SA 

Postboks 113 Kalbakken,  

0902 Oslo 

Telefon 03080 

firmapost@tine.no  

www.tine.no 
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