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Årsberetning og regnskap for Geno 2018
Beretningsåret har også i år vært preget av meget stor aktivitet og gjennomføring av flere større
prosjekter, og arbeid med ny strategi for Geno.

Ny strategi med fokus på «Grønn Horisont» og økt internasjonal vekst
Geno gjennomførte i 2018 en ny strategi-prosess. I strategien ligger det inne en høy ambisjon om
større investeringer i avlsarbeidet. Dette skal muliggjøres gjennom å effektivisere drift, bli mer
kundeorienterte og fortsette den internasjonale veksten. Strategien tar også inn FN sine
bærekraftsmål. Landbruket og matproduksjon er viktig for at de fleste av målene skal kunne nås, og
Geno har valgt ut tre av målene, der vi mener det er realistisk at Geno kan levere viktige bidra for at
de skal nås. Dette gjelder bærekraftsmålene: Ingen sult, god helse og ansvarlig forbruk og
produksjon.
I den nye strategien legger vi stor vekt på å utvikle Geno i en retning der medlemmene og kundene
settes i fokus. Å bruke nye verktøy for å gi kundene en best mulig brukeropplevelse, vil stå sentralt i
Geno sitt arbeid de neste årene. Dette inkluderer at nye tiltak og prosjekter skal vurderes ut fra deres
bidrag til økt medlemsnytte eller bedre kundeopplevelser.
Vi har satt ambisiøse målsettinger om å øke investeringene på FoU-siden. Strategien går ut på å
frigjøre ressurser til FoU gjennom mer effektivisert drift og arbeidsprosesser, samt gjennom økt
internasjonalt salg. En effektivisering mener vi er mulig gjennom investering i våre IT-systemer og at
vi skal se på hvilke tiltak som kan gjøre driften av Genos sine produksjonsanlegg mer effektive. Først
vil vi vurdere effektivitet innenfor dagens anlegg, og det neste nivået er å vurdere å flytte den
aktiviteten som i dag foregår framme på gården på Store Ree bort til anlegget med seminstasjon. Det
siste vil helt klart være mest effektivt, men vil også kreve den største investeringen. Derfor er det
tenkt at dette skal tas i to etapper.
Husdyrproduksjon, og spesielt kjøttproduksjon, har i det siste fått mye negativ omtale og er blitt
trukket fram som en vesentlig bidragsyter til klimaendringene. Selv om vi mener at mye av denne
kritikken baserer seg på feil grunnlag og manglende forståelse for biologiske kretsløp, mener styret
det er riktig at vi arbeider for at avlen kan bli ett av mange viktige tiltak for at klimaavtrykket fra
husdyrproduksjon- og landbruk skal reduseres.

Fra Geno sin side opplever vi at mange har registrert mulighetene som ligger i avl for redusert
metanutslipp og at det også er en ny erkjennelse av at kombinert melk- og storfekjøttproduksjon er
en meget bærekraftig- og klimavennlig produksjon.
At melk- og storfekjøttproduksjonen i hovedsak baseres på norske ressurser, ble i 2018 veldig tydelig
i deler av landet. En tørke, som medførte en kritisk fôrmangel, var næringa ikke forberedt på. Dette
medførte økt slakting. Vårt inntrykk er at det spesielt ble slaktet en del ammekyr i besetninger som
både har melk- og ammekyr. Vi mener også dette er noe av forklaringen på en større reduksjon i
antall inseminasjoner enn Geno hadde budsjettert, og at det også delvis er en forklaring på at
veksten som var forventet på semin med kjøttfesæd uteble.
Å redusere inntaket av kjøtt og meieriprodukter framstilles av noen som en quick fix som skal løse
utfordringene knyttet til klima, dyrevelferd og kosthold.
Drøvtyggeren har unike egenskaper som gjør det mulig å foredle gras til høyverdig menneskemat.
Drøvtyggerne står kun for fire prosent av de norske utslipp, at disse utslippene inngår i et naturlig
biologisk kretsløp og at matproduksjon ikke kan defineres på samme måte som forbruk av fossilt
brensel. Å framstille det som om kjøtt og melk ikke inngår som naturlig i et sunt kosthold, er også på
mange måter å se bort fra evolusjonshistorien.
Antall storfe redusert med 28 prosent
Antall storfe i Norge er fra 1950 til 2018 redusert med 28 prosent, tilsvarende 349 611 storfe.
Produksjonen av melk er på om lag samme nivå i dag som i 1950, mens produksjonen av storfekjøtt
har økt med ca. 20 000 tonn. Det som har muliggjort denne utviklingen er en historie om kontinuerlig
forbedringsarbeid. Det dreier seg om forbedringer når det gjelder husdyrsjukdommer og
veterinærfaget, fôr og fôring, mekanisering, teknologi, avl, driftsledelse og ikke minst kompetanse.
Mens enkelte framstiller utviklingen av det moderne landbruket, som om utviklinga har gått i feil
retning, så mener vi dette er en suksesshistorie i forhold til de utfordringer som landbruket skal løse.
Nå betyr ikke det at alt har vært perfekt, men hovedretningen har vært riktig. For oss er det vanskelig
å se at det å legge vitenskapelige fakta til grunn og ha fokus på kontinuerlig forbedringer, skal gå av
moten.
Seleksjon for kyr med lavt metanutslipp
Over jordbruksavtalen har Geno fått innvilget et prosjekt for å finne ut om det er mulig å drive
seleksjon for kyr som slipper ut lite metan og samtidig er gode på de andre egenskapene. I dette
ligger det ikke en aksept fra Genos side for at kuer er klimaverstinger, men vi mener det signaliserer
en vilje fra næringa til å kunne gi et viktig bidrag til reduserte utslipp. Forutsetningen for at dette skal
kunne implementeres i avlen, er at kyr som slipper ut mindre metan også bidrar til positiv økonomisk
gevinst for produsentene. Vi mener det kan ligge et potensial for at dette i neste omgang legger
grunnlag for å differensiere norske produkter i markedet.
2018 er preget av å være et oppstartsår for REDX™ og embryoproduksjon
2018 ble til en viss grad preget av å være et oppstartsår både for produksjon av kjønnsseparert sæd i
egen regi, REDX™, og for igangkjøring av produksjon av embryo. I sum gir dette den enkelte
produsent flere valgmuligheter i forhold til å forbedre sin produksjon.

En målrettet bruk av REDX™ vil bidra til å sikre rekruttering etter de beste hunndyrene, og embryo gir
en mulighet til å få rask tilgang til den aller beste genetikken. Når embryo legges inn på hunndyr med
lav avlsverdi, så kan selv disse bli leverandør av kalver som hever avlsnivået i besetningen. I tillegg gir
dette økt sjanse for å kunne levere oksekalver, som er aktuelle videre inn i avlsarbeidet på NRF. Samt
at dette er et effektivt tiltak for å sikre rask fremgang på besetningsnivå, vil rekruttering av de beste
oksekalvene etter embryokvigene inn i avlsarbeidet, kunne øke den avlsmessige framgangen i NRFavlen med ca 20 %.
Ny versjon av Geno Avlsplan
Avlsplanen har vært et velkjent hjelpemiddel i mange år, og den gir nå mulighet til å vise den
avlsmessige utviklingen i den enkelte besetning. I tillegg gir dette viktig, og forhåpentligvis
inspirerende, beslutningsstøtte for å finne rett okse til den enkelte kvige og ku.
Avlen på NRF
GS-testing av dyr økte betydelig i 2018. Avtale om genotyping av 30.000 dyr per år, for å oppnå så
lave priser som mulig, var inngått. Det ble genotypet 16.100 produsentinitierte hunndyr. Avl på
besetningsnivå har nå fått en helt ny dimensjon og dette vil skape økt avlsframgang i mange år
framover. Videre økte ambisjonene for genotyping av oksekalver fra 3.000 til 8.000.
Seleksjonsintensiteten på okser har dermed økt dramatisk. For å finne landets beste kviger for
embryoproduksjon valgte Geno ut 6000 kvigekalver som ble genotypet. I tillegg benyttet vi
muligheten til å selektere blant de kvigekalvene som produsentene selv genotypet. Den store
økninga i genotyping skapte utfordringer hos analyselaboratoriet, og vi hadde på våren og sommeren
lengre ventetid på resultater enn ønskelig. Vi har i løpet av året byttet til analyselaboratoriet hos
EUROFINS og vi er svært fornøyde med kvalitet og leveringstempo.
Fra vi iverksatte full overgang til GS i februar 2016, observerte vi en økende utfordring med at
indeksene ble overvurdert på unge genotypede dyr. I juni presenterte vi nye forbedrede indekser der
vi hadde fått bukt med bias-problematikken som har blitt jobbet med siste året. Indeksene ble også
nedskalert mye. Endringene ble godt mottatt i markedet og har styrket tilliten til indeksene.
Antall eliteokser er helt avgjørende for kontroll med innavlsøkningen i årene som kommer. Vi har et
mål om å komme opp i 50 eliteokser per år, og ved å utvide antall eliteoksepuljer fra 3 til 4 klarte vi å
øke antall eliteokser fra 31 i 2017 til 46 i 2018. I tillegg blei det tilbudt 7 nye Viking Rød importokser.
Avlsframgangen fra 2017 til 2018 målt som økningen i gjennomsnittlig indeksnivå på alle kvigekalver
født det aktuelle året var på 2,4 indekspoeng. Størst var forbedringen på mastitt, jureksteriør og
melk.
Bærekraft i avlsarbeidet
2016:
Innavlsøkning/år = 0,04 %
Innavlsøkning/generasjon =0,21 %
Effektiv populasjonsstørrelse (Ne) =236

2017:
Innavlsøkning/år = 0,04 %
Innavlsøkning/generasjon =0,21 %
Effektiv populasjonsstørrelse (Ne) =239
Avlsmålet for NRF

Genetiske trender

Kundeorientering
I 2019 vil vi fra Geno sin side arbeide med å forbedre distribusjon, optimalisere drift og produksjon
og samtidig arbeide med å legge til rette for at medlemmene skal oppleve bedre kundeopplevelser.
Gjennom kundeundersøkelser har vi kartlagt noen områder som gjør at vi bedre kan tilpasse tilbud til
de ulike grupperingene. Dette vil Geno prioritere å arbeide videre med for å kundeorientere hele
organisasjonen.
Økt internasjonalt salg
En barriere er brutt med over en halv million solgte doser. Med dette er salget av NRF internasjonalt
nå betraktelig større enn salget av NRF i Norge. Dette utfordrer dagens logistikk, produksjon og
systemer. Geno sine team i alle ledd, spesielt i produksjon og globalt salg, har måtte gjøre en
kjempeinnsats og en ser at vi nå har behov for også å styrke disse ressursene for å nå de langsiktige
og ambisiøse målene vi har satt oss.
En milepæl i veksten er at vi i tillegg til volumvekst har greid å realisere større marginer og høyere
priser. I et marked der prisen på genetikk fortsatt er i fritt fall er dette ekstraordinært. Vi har sammen
med våre partnere og distributører greid å løfte prisene og forståelsen for verdiskaping gjennom bruk
av NRF i et krysnings-program sammen med annen genetikk.
Samarbeidet med ABS er viktig og gir fortsatt god vekst, og målene som ble satt i avtalen oppnås.
Geno Global er selvsagt utålmodig og jobber hardt for å få en enda større vekst i samarbeidet og
bruker mye ressurser sammen med ABS. En økt tilstedeværelse på alle nivå i nøkkelmarkedene er
fortsatt viktig og et element vi vil ta med oss i en fornyelse av avtalen med ABS.
Veksten i bruk av kjønnsseparert sæd har også vært merkbar i 2018, så merkbar at vi ikke har kunnet
gjennomført noen lansering av REDX™ i de internasjonale markedene. Behovet for å ha et lite lager
av de rette oksene ved lansering er viktig. Gjennom 2018 har produksjonen jobbet på spreng, men
det har kontinuerlig vært utsolgt internasjonalt. Nå bygges nødvendig kapasitet for full lansering. Vi
har også fått hjelp av ABS i UK som har tatt imot okser for kortsiktig å kunne økt kapasitet i
samarbeid med vår egen produksjon. Dette gir også Geno en sikkerhet i forbindelse med BREXIT.
Tyrkia, Ukraina og Kina
Veksten i ABS-markedene er ikke nok alene for å gi den vekst og sikkerhet for langsiktig salg som
Geno ønsker å oppnå i sin internasjonale virksomhet. Historisk har Geno vært tilstede med sporadisk
salg i over 30 markeder. I 2017 og 2018 har fokus vært satt på et mindre antall markeder med stort
potensiale. Dette har lykkes og gir grunnlag for videre vekst når salgsorganisasjon styrkes og
investeringene Geno gjør i støttesystemer og sømløse dataløsninger er på plass.
Et viktig marked som må nevnes er Tyrkia, som kan bli det største enkeltmarked i volum sammen
med Kina og Ukraina. Tyrkia har omfavnet NRF som en sterk kombinasjonsku med utrolig popularitet.
Markedet har vokst eksponentielt, men krever ressurser for å følge opp de til enhver tid varierende
importbetingelser. Sterk innsats og samarbeide mellom salg og eksportavdeling har sikret at salget
har vokst og at vi har kunnet følge opp den veksten vi har hatt. Utfordringer er det allikevel i Tyrkia,
og en må jobbe med valutautfordringer og politisk ustabilitet.
Dette er også situasjonen i nyåpnede markeder som Ukraina, men interessen og potensialet er stort.
Vi ser allerede i dag mange doser solgt og fornøyde kunder i landet. Tett samarbeid med norske
myndigheter har stor verdi i åpningen og tilgangen til disse nye markedene.

I Kina ser en fortsatt en god utvikling, men også her vil et tettere engasjement fra Geno bety økt
behov for ressurser.

Eierorganisasjon
Årsmøtet i Geno SA ble avholdt på Scandic Hotel Hamar 19. og 20. mars 2018. Etter områdevise
Geno-utvalgsmøter startet årsmøtet etter lunsj, og ble gjennomført i henhold til vedtektene. Det var
et godt møte med interesserte og engasjerte medlemmer. Aktiv debatt med gode innspill. I år hadde
vi et eksternt foredrag om dyrevelferd og hvordan dette kan brukes som et konkurransefortrinn. Ola
Nafstad fra Animalia pratet til oss om temaet. Et interessant foredrag som også skapte god debatt i
årsmøtet.
Det ble satt av god tid til å informere om aktuelle Geno-saker, med litt informasjon fra aktuelle
prosjekter og avlsavdelingen. En annen debatt som ble aktuell i årsmøtet var valget av
årsmøteutsendinger. Geno-utvalget i Sørvest leverte et forslag til endring i vedtekter til styret ved
årsskiftet. Styret behandlet saken, og nedsatte en vedtektskomité som skulle starte sitt arbeid etter
årsmøtet. Det ble orientert om saken i årsmøtet. Vedtektskomiteens mandat var å se på valg av
årsmøteutsendinger, styret og styresammensetning, instruks for Geno-utvalg, Høstmøter og
eventuelt andre vedtekter som må justeres. Deres forslag ble lagt fram for styret desember 2018, og
endelig vedtak skjer i årsmøtet 2019.
I år var alle styremedlemmer på valg, og det ble et spennende valg på styremedlem fra Sørvest.
Valgkomiteen hadde innstilt Nils Neteland fra Norheimsund. I møtet kom det benkeforslag fra Genoutvalget Sørvest på sittende styremedlem, Ole Magnar Undheim. Ole Magnar Undheim fikk flest
stemmer i avstemmingen med 22 stemmer, Neteland fikk 15 stemmer, og en stemme var blank.
Under årsmøtemiddagen på Store Ree ble Geno sin avlsstatuett for 2017 tildelt Margunn Nummedal
og Harald Børstad, Bybrua, for oksen 11876 Alm. Eksportprisen ble for 2017 tildelt Barbro Braastad
og Bjørn Sønstevoldhaugen fra Fåvang, for oksen 11078 Gopollen. Nortura sin pris for beste NRFkjøttokse gikk til 11853 Skogseth. Oppdretterne er Ingvild K. Skogseth og Olav Magnus Hammer fra
Kysnesstrand. Prisen ble overrakt av Hans Amund Braastad fra Nortura. Alle prismottakerne var
tilstede under middagen og mottok prisene.
Styret i Geno SA hadde 11 møter i 2018, herav 2 telefonmøter.
Styret blir fortløpende orientert om den økonomiske utviklingen i Geno SA og Geno konsern gjennom
månedlige økonomirapporter, samt jevnlige driftsrapporter som beskriver ulike sider ved driften.
Styret hadde 105 saker til behandling i beretningsåret. En av hovedsakene var vedtak om ny
strategiplan for Geno SA for perioden 2018-2021. Planen fikk navnet «Green Horizon» eller «Grønn
horisont», og ble vedtatt i juni 2018. En tilbakevendende sak i styret har vært reforhandling av
samarbeidsavtalen med TYR. Da reforhandlingen ikke kom i mål, ble hele samarbeidsavtalen sagt opp
i april 2018, med tanke om å starte nye forhandlinger med blanke ark. Ved utløpet av beretningsåret
var avtalen fortsatt ikke i havn.
Etter innspill fra Geno-utvalget i Sørvest oppnevnte styret en vedtektskomité som skal legge fram
forslag til nye vedtekter for årsmøtet 2019. Mandatet var å gå gjennom eksisterende vedtekter og

komme med konkrete endringsforslag, som også legger til rette for at yngre medlemmer føler seg
hjemme i organisasjonen.
Kjønnsseparert sæd av NRF (REDX) fikk større etterspørsel enn forventet i 2018, spesielt fra
internasjonale markeder, og til tross for at det ble produsert så mange doser som det var mulig med
den bemanningen som var, klarte vi ikke å dekke opp etterspørsel. Som et hastetiltak vedtok styret å
sende 8 NRF-okser til ABS i Storbritannia for å produsere REDX der. I tillegg vedtok styret i november
2018 å gi administrasjonen fullmakt til å forhandle med IntelliGen om å investere i ytterligere to bord
for kjønnsseparert sæd.
I forbindelse med behandling av budsjett for 2019, vedtok styret å øke prisen på innkjøp av kalver til
Geno fra 1. januar 2019, slik at både seminokser og kvigekalver til embryoproduksjon får samme pris;
kr 15.000. Etterbetaling på kr 1 per solgte dose bortfaller fra samme dato.
Nye tillitsvalgte
I 2018 var det fire nye årsmøteutsendinger. På grunn av utfordringer med å få samlet alle i etterkant
av årsmøtet, ble opplæringen holdt på Hamar 10. oktober 2018. En fin dag med gjennomgang av
eierorganisasjonen og faglig informasjon.
Høstmøtene 2018 ble gjennomført med 7 møter fordelt på 4 områder; to i øst, to i sørvest, to i midt
og ett i nord. Etter god respons fra fjoråret, holdt vi på «lunsj til lunsj»-møte i nord.
Fremmøteprosenten totalt for alle møtene ble på 82% av Geno-kontakter og årsmøteutsendinger, en
liten nedgang fra fjoråret. Hovedtemaer for møtene var ny strategi for Geno, avlstoget med sine
tilhørende elementer; GS-hunndyr, REDX og embryo. Ellers en oppdatering fra organisasjonen
generelt, innenlands og utenlands. Valgkomiteen hadde som vanlig en bolk angående valg
kommende år, og vedtektskomiteen som ble nedsatt på årsmøtet fikk tid til en god gjennomgang og
gruppearbeid på konkrete ting komiteen ønsket svar på. Gode møter og engasjerte tillitsvalgte.
Produsentlagene i Tine er også Geno sine lokallag da vi har felles medlemsorganisasjon. Genokontaktene har ansvar for å følge opp Geno sine aktiviteter og saker i lokallaget og gi
tilbakemeldinger til Geno. Geno-kontakter følges opp via månedlige nyhetsbrev samt høstmøter og
telefonmøter i forkant av årssamlingene. I tillegg har også årsmøteutsendingene en fadderordning
for Geno-kontaktene, som en ekstra støtte. Fra og med 2017 ble valg av årsmøteutsendinger i Geno
gjennomført på produsentlagenes årssamlinger etter innstilling fra sentral valgkomite i Geno.
Geno-utvalgene avholder møter 3-4 ganger i året. Her diskuteres saker som er aktuelle i
organisasjonen, og andre saker som er aktuelle for eget eierområde. Oppfølging av Geno-kontakter
er en viktig oppgave, spesielt inn mot høstmøter og årssamlinger. De brukes også som en
høringsinstans for aktuelle saker, og i år ble det spesielt etterspurt innspill til
jordbruksforhandlingene.
Geno-utvalgene i Midt og Sørvest avholdt også i år Storfetreff i januar; Midt holdt sitt på Bårdshaug
Herregård, Orkdal og Sørvest holdt sitt treff på Ullensvang Hotel.
Lederne i Geno-utvalgene har vært en del av vedtektskomiteen gjennom året, og sørget for godt
arbeid i komiteen.

Driften i Geno SA 2018
Sædsalget i Norge var på 449 000 doser og av dette er 390 000 doser NRF. Omsetningen i Geno for
2018 var 376 millioner. I Norge ble det solgt 59.000 doser med SpermVital-teknologi, det var 13.000
færre doser enn forrige år og utgjorde 15 % av salget. Salget av kjøttfesæd var på nær samme nivå
som forrige år 35 000 doser. Salget av 9000 kjønnsseparerte doser var på nær samme nivå som i
2017, det er en økning på REDXTM (kjønnsseparert NRF) fra 2800 doser til 3800 doser.
Per 31.12.2018 var det 229 medarbeidere i Geno konsern, tilsvarende 158,8 årsverk.
Konsernutvalget, som består av de hovedtillitsvalgte, en representant fra datterselskapene, samt
representanter fra administrasjonen, har hatt 4 møter i beretningsåret.
Arbeidsmiljøutvalget har hatt tre møter i beretningsåret.
Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker i 2018. Sykefraværet siste år var 5,1 prosent for
Geno SA, langtidsfravær over åtte uker utgjorde 3,9 prosent.
For Geno konsern (Geno SA og SpermVital AS) var sykefraværet i 2018 på 7,9 prosent med et
langtidsfravær over åtte uker på 4,9 prosent.
Likestilling
Blant de medlemsvalgte årsmøteutsendingene (inkl. møteleder og varamøteleder) til Geno er det 21
kvinner og 27 menn. De ansatte har to kvinner og tre menn som årsmøteutsendinger. I årsmøtet er
det dermed 44 prosent kvinner. Dette er en bedring siden 2017, da det var 37 prosent kvinner.
I styret er det tre kvinner og to menn av de medlemsvalgte og en kvinne og en mann av de to
ansattvalgte, totalt 57 prosent kvinner og 43 prosent menn.
Geno sin ledergruppe besto i 2018 av en kvinne og sju menn.
Av alle ansatte i Geno SA er det 32 prosent kvinner og 68 prosent menn. Det er særlig i
seminteknikergruppa vi finner prosentvis flere menn enn kvinner (75,7 prosent menn).
Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og
livssyn. Konsernet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og
beskyttelse mot trakassering.
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av
nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de
fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig.

Etiske retningslinjer
Konsernet har etiske retningslinjer som skal sikre at Geno sin aktivitet gjennomføres innenfor
rammen av offentlig lovverk og etiske regler i næringslivet. Med etikk forstår vi de normer og regler
som må etterleves for at fellesskapsverdier skal kunne realiseres. Samvirkeprinsippene legger til
grunn at i tillegg til å fokusere på medlemmenes behov, arbeider samvirkeforetakene for en
bærekraftig utvikling av samfunnet.

Som en samvirkebedrift som blant annet forvalter offentlige midler, er Geno-konsernets virksomhet
spesielt avhengig av tillit fra ansatte, kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet for øvrig. Tillit
er ikke noe en kan beslutte å ville ha eller kreve, men noe en gjør seg fortjent til – hele tiden. Derfor
må vi i vår virksomhet opptre med aktsomhet og redelighet.
Følgende forhold er omtalt i Geno-konsernets etiske retningslinjer:
1.
Verdier og kultur
2.
Konkurranse og korrupsjon
3.
Gaver, lån og representasjon
4.
Bestikkelser og påvirkningshandel
5.
Habilitet – diskriminering, dyrevelferd og eiendommer/driftsmidler
Miljørapportering
Utslipp fra produksjonsanleggene, inkludert stoffer som kan innebære miljøskader, er innenfor de
kravene myndighetene stiller. Konsernets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg.
Kvalitetssikring
Geno benytter et kvalitetssikringssystem for å sikre sine prosesser. Vi er sertifisert etter NS-EN ISO
9001:2015, og fikk fornyet sertifikat i 2016. Organisasjonen ble revidert på nytt høsten 2018, og etter
lukking av avvik blir sertifikatet fornyet våren 2019.
Salg
Gjennomsnittlig sædpris i 2018 ble kr 245,- per dose. Dette inkluderer også prisen for SpermVitalsæd og kjønnsseparert sæd.
Antall solgte sæddoser i Norge i 2018 var 449.000 mot 460 000 i 2017.
Fra Norge ble det solgt til det internasjonale markedet 516.000 doser NRF mot 449.000 doser i 2017.
Totalt antall solgte doser i Geno Global med datterselskaper ble 554.000.
Totalt antall solgte sæddoser i 2018 ble 1.003.000 en økning på nær 50.000 doser.
Tilskudd
I 2018 fikk Geno kr 9,3 millioner i støtte til faglige tiltak gjennom midler fra Omsetningsrådet. Av
dette er 30 prosent trukket inn per kg kjøtt og 70 prosent per liter melk. Disse midlene benyttes
målrettet for å styrke avlsarbeidet.
Over jordbruksavtalen ble det i 2018 bevilget kr 21,4 millioner til utjevning av kostnadene med
inseminering for å kunne holde en lik pris på inseminering i hele landet. Utjevningsbehovet er størst i
Møre og Romsdal og Nordland.
Datterselskaper og investeringer
Geno Global konsern har et årsunderskudd på kr 3,1 millioner. Geno Global as har til sammen kjøpt
varer og tjenester fra Geno for til ca kr 14 millioner som er en økning på 3 millioner. Årsunderskuddet
i Geno Global er påvirket av nedskrivning og avskrivning av Xsires kr 5,1 millioner som følge av
markedsendringer i Holland med fosfatkvoter og færre kuer.
Xsires i Holland eies 90% av Geno, og 10% eies av Xsires’ gründere Hans Kerkhof og Henk
Schoonvelde. Xsires har et årsoverskudd på kr 0,1 millioner i 2018.
Geno eier nå direkte og indirekte 56 prosent av Cryogenetics as. Geno sin andel av årsunderskudd
etter skatt fra Cryogenetics konsern utgjør kr 1,2 millioner.
SpermVital as har et årsunderskudd etter skatt på kr 0,9 millioner.

Regnskapet
Konsernresultatet for Geno SA konsern viser et resultat på 0,8 millioner etter skatt. Resultatet for
Geno SA viser et overskudd på 6 millioner. Internasjonalt salg har økt med 20% eller kr 5 million,
dette er i hovedsak salg til Kina. Geno sitt regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift.
Årets overskudd foreslås tillagt egenkapitalen. Styret bekrefter at årsberetning og regnskap gir en
rettvisende oversikt over Geno SA og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Selskapets og konsernets egenkapital er for Geno SA morselskap 45 % og for Geno SA konsern 34 %.
Framtidig utvikling
I strategiplanen legges det opp til betydelig økt salg internasjonalt, sammen med tilpasninger til
utvikling i det norske markedet.
SpermVital-teknologien forventes fortsatt å gi økte inntekter i flere markeder framover og har økt
internasjonalt salg.
Etterspørselen etter kjønnsseparert sæd øker og Geno har med investeringer i
kjønnssepareringsteknologien Intelligen lagt til rette for å være leveransedyktige både nasjonalt og
internasjonalt.
Finansiell risiko
Overordnet om målsetting og strategi
Selskapet er eksponert for finansiell risiko i mindre grad, men Geno Global og Cryogenetics er utsatt
for valutarisiko. Målsettingen er å avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. For å motvirke
svingninger i valuta har Geno SA et valutalån på 1 million euro. Distribusjonsavtalen med ABS
medfører mindre finansiell risiko gjennom færre investeringer i datterselskaper. Geno har inngått
avtale med Heimdalgruppen om salg av Hallsteingård, dette forventes å starte i 2019/2020 avhengig
av bl.a. boligmarkedets utvikling. Salget vil styrke Geno sin finansielle stilling. Avsetningen til tap på
fordringer er økt med kr 0,5 millioner og er på kr 1,5 million per 31.12.18.
Markedsrisiko
Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan
endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i framtidige perioder. Det er også stor
usikkerhet forbundet med klimafokus i samfunnet, forbrukertrender og melk og rødt kjøtt sin status.
Kredittrisiko
Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav for det nasjonale markedet, men er større for
internasjonale markeder. Direkte fakturering av norske kunder utgjør en risiko for større tap på
kundefordringer.
Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som reduserer
kredittrisikoen for Geno.
Likviditetsrisiko
Geno SA vurderer likviditeten i selskapet som god. Det er en langsiktig kassekreditt i Sparebanken 1
Hedmark med ramme 50 millioner samt langsiktig lån på kr 56 millioner
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________________________ _________________________ ___________________________
Jan Ole Mellby
Inger-Lise Ingdal
Anne Margrethe Solheim Stormo
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

________________________
Ole Magnar Undheim
Styremedlem

_________________________
Elisabeth Gjems
Styremedlem

________________________
Berit Glømmen
Styremedlem

_________________________
Jon Sandal
Styremedlem

___________________________
Sverre Bjørnstad
Administrerende direktør

Oversikt over sentrale tillitsvalgte 2018
Tillitsvalgte merket med * er på valg i 2019. Vararepresentanter er på valg hvert år hvis ikke annet er
anmerket.
Årsmøtet
Årsmøtet har 46 utsendinger med stemmerett:
•
32 utsendinger valgt blant Tines medlemmer
•
1 utsending fra TYR
•
1 utsending fra Q-meieriene
•
5 utsendinger valgt av og blant de ansatte i Geno
•
7 styremedlemmer (5 eiervalgte og 2 ansattvalgte)
Møteleder og varamøteleder har ikke stemmerett i årsmøtet.
Årsmøtets møteleder:
* Nina Engelbrektson, 6823 Sandane
Årsmøtets varamøteleder:
* Jens Thori Kogstad, 2022 Gjerdrum
Eiervalgte årsmøteutsendinger
Område Nord:
Paul Magnor Bang, 8184 Ågskardet
Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega
* Daniel Høiseth, 9064 Svensby
Stine Marie Jelti, 9845 Tana
* Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad
Vararepresentanter:
1. Lena Reinfjord, 8920 Sømna
2. Bjørn Inge Mo, 9144 Samuelsberg
3. Johnny Reinholdsen, 9056 Mortenhals
Område Midt:
John Bakken, 7608 Levanger
Iver Fossum, 7288 Soknedal
* Jomar Gomo, 7100 Rissa
* Ingveig Jerpstad, 7750 Namdalseid
* Anders Røflo, 7670 Inderøy
* Ragnhild K. Stene, 7393 Rennebu
* Jonny Stokke, 6530 Averøy
Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt
Anne Stine Foldal Aam, 6150 Ørsta
Vararepresentanter:
1. Nina Vangen Ranøien, 7320 Fannrem
2. Kay Arne Sandvik, 7819 Fosslandsosen
3. Ola Kvendset, 6645 Todalen
4. Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy
Område Sørvest:
Kjell Einar Eide, 5582 Ølensvåg
* Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen
* Kari Lauvdal, 4534 Marnardal
Nils Olsbu, 4820 Froland

Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden
* Ingunn Skeide, 6848 Fjærland
Tommy Skretting, 4360 Varhaug
Anders Sæleset, 5600 Norheimsund
* Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll
* Magnar Tveite, 5713 Vossestrand
Vararepresentanter:
1. Torgeir Kinn, 4020 Stavanger
2. Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal
3. Håvard Ellef Haugeland, 4646 Finsland
4. Liv Haukås, 5570 Aksdal
5. Jan Ivar Kjelby, 5961 Brekke
Område Øst:
Jorunn Ballangrud, 2840 Reinsvoll
* Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora
* Kristian Hovde, 2387 Brumunddal
Tove Grethe Kolstad, 2943 Rogne
* Johan Kopland, 3340 Åmot
* Trude Onstad, 2013 Skjetten
Jane Thorshaug, 2560 Alvdal
Håkon Øverland, 3677 Notodden
Vararepresentanter:
1. Randi Valde, 2680 Vågå
2. Halvor Gauteplass, 3580 Geilo
3. Lars Lauten, 2040 Kløfta
4. Torill Nevland Fallet, 2150 Årnes
Årsmøteutsending fra TYR
Erling Gresseth, 7520 Hegra
Årsmøteutsending fra Q-meieriene
Erling Surnflødt, 2653 Vestre Gausdal (Q-Gausdal har stemmerett i årsmøtet 2018-2019)
Vararepresentant
Ole Ingvar Ringen, 2653 Vestre Gausdal
Observatør fra Q-meieriene
Magne Helleland, 4054 Tjelta (Q-Jæren møter om observatør på årsmøtet 2018-2019)
Vararepresentant
Karen Ølberg Horpestad, 4312 Sandnes

Ansattes årsmøteutsendinger:
Alle ansattvalgte årsmøteutsendinger og vararepresentanter er på valg i 2019.
Stein Rune Eriksen, 2387 Brumunddal
Ola Norvald Hagen, 2973 Ryfoss
Harald Kleiva, 7081 Sjetnemarka
Tove Murud, 2335 Stange
Katarzyna (Kasia) Treholt, 2843 Eina
Vararepresentanter:
1. Inga Camilla Dehli Østerud, 2335 Stange
2. Cecilie Ødegård, 2386 Brumunddal

3. Anders Nordbø, 4180 Kvitsøy
Styret
Styreleder
* Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg
Nestleder
* Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik
Eiervalgte styremedlemmer
Nord: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå
Midt: Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik
Øst: Elisabeth Gjems, 2450 Rena
Sørvest: Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand
Vararepresentanter:
1. Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda
2. Jorunn Ballangrud, 2840 Reinsvoll
3. Ronny Sommerro, 8700 Nesna
Ansattvalgte styremedlemmer
Ansattvalgte styremedlemmer med vara er på valg i 2019.
* Jon Sandal, 6843 Skei i Jølster
* Berit Glømmen, 7863 Overhalla
Vararepresentanter:
1. Kristin Ødegård Rendalen, 2322 Ridabu
2. Bjørn Gulbrandsen, 2388 Brumunddal
3. Simon T. Kvasnes Reisvaag, 2390 Moelv
Valgkomiteen
Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år om gangen. Vararepresentanter i nummerorden velges for ett år.
* Marit Flatjord, 6843 Skei i Jølster (på valg som leder og medlem valgt på fritt grunnlag)
* Mikael Wøien, 2750 Gran (på valg som nestleder og medlem fra Øst)
Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (Midt)
Bent-Harald Sund, 8766 Lurøy (Nord)
Norolf Sæle, 5337 Rong (Sørvest)
Vararepresentanter i nummerorden:
1. Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres
2. Anders Røflo, 7670 Inderøy
3. Peder Jenssen, 9740 Lebesby
Kontrollkomiteen
* Jon Husdal, 7170 Åfjord (på valg som leder)
* Lise Kaldahl Skreddernes, 9740 Lebesby
Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø
Vararepresentanter i nummerorden:
1. Tor Helberg Sivertsen, 9372 Gibostad
2. Trude M. Onstad, 2013 Skjetten

Til årsmøtet i Geno SA

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Geno SAs årsregnskap, som består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Geno SA per 31. desember 2018 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Geno SA per 31. desember 2018 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble 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 og konsernet 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.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets 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
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å 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 med revisjonen 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 og forutsetningen om fortsatt drift 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
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registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
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PricewaterhouseCoopers AS

Pål Bakke
Statsautorisert revisor
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