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Dette er Farmandprisen 
Farmandprisen (Beste årsrapport) er en prestisjefylt pris som har vært delt ut hvert år siden 
etableringen i 1955. Farmandprisen Beste nettsted ble etablert i 2006 og har vært utdelt 
årlig etter dette. 

For å delta i en av Farmandkonkurransene må deltakerne melde seg på og betale en 
deltakeravgift. Alle som er med i en av konkurransene mottar en evaluering av sin egen 
årsrapport eller nettsted, i tillegg er de automatisk med i Farmandkonkurransen som 
nominerer de fem beste og kårer de tre beste årsrapportene og nettstedene. 

Farmandprisenene deles ut i midten av september hvert år. Formålet med begge prisene er 
å inspirere til bedre kvalitet på årsrapporter og nettsteder. Alle selskaper, offentlige 
virksomheter eller andre aktører som utgir en årsrapport eller har et nettsted kan delta i en 
eller begge konkurransene. 
Farmandprisen ble i sin tid etablert av magasinet Farmand og dets daværende eier og 
redaktør Trygve J. B. Hoff. Ifølge de opprinnelige statuttene skulle prisen deles ut til ”det 
norske aktieselskab” som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport. 
Tidens første Farmandpris ble i 1955 delt ut til Christiania Portland. 

 
Etter at magasinet Farmand gikk inn i 1989 overtok Økonomisk Rapport rettighetene og 
sekretariatsansvaret for Farmandprisen. Disse rettighetene og forpliktelsene ble i 2005 
overtatt av (Økonomisk Rapports daværende søsterselskap) Farmand Activum. 

Frem til 1993 konkurrerte alle typer virksomheter (les Børs og Ikke-børs) i den samme 
klassen – det ble altså kun delt ut en Farmandpris i årene 1955 – 2003. Øvrige premierte i 
denne perioden ble belønnet med diplom og et grafisk trykk. 

Farmandprisen symboliseres gjennom utdelingen av Farmandstatuen. Dette er en statue i 
bronse laget av kunstneren Arne Durban (1912 – 1993). 

For å gjøre konkurransen mer rettferdig ble det i 1994 opprettet en egen klasse for 
institusjoner og virksomheter i offentlig sektor hvor alt fra kommuner og fylkeskommuner til 
etater og offentlig eide virksomheter kan delta. 

I 1994 ble også tilleggskategorien Ide & design opprettet. Målet med denne prisen er å 
oppmuntre deltakerne til å være ekstra nyskapende innenfor nettopp ide og design. 
I 2003 ble det i tillegg opprettet en egen kategori for Beste årsrapport på nett. 

Fra 2004 utdeles Farmandprisen (og Farmandstatuen) til vinnerne i hver av de tre 
hovedklassene – Børsnoterte selskaper, Ikke-børsnoterte selskaper og Offentlige 
virksomheter. I tillegg deles det altså ut priser (litografier) til vinnerne i kategoriene Beste 
kommune/fylkeskommune, Ide & design og Beste årsrapport på nett. 



Alle virksomheter kan altså delta i inntil tre konkurranser. En av (de tre) hovedklassene, samt 
tilleggskategoriene Ide og design og Beste årsrapport på nett. 

I alle fem konkurransene nomineres de fem beste årsrapportene (før prisutdelingene i 
september), mens de tre beste blir premiert. Utenom vinnerne i de tre hovedklassene, som 
mottar hver sin Farmandstatue, deles det ut litografier til de øvrige premierte. Alle 
premierte mottar også hvert sitt diplom. 

Alle de tre hovedklassene og de to tilleggskategoriene har egne juryer som er satt sammen 
av høyt kvalifiserte representanter fra henholdsvis næringslivet, offentlig forvaltning og det 
norske miljøet for grafisk designere (se ”Juryene”). Tradisjonelt har det vært identiske juryer 
i klassene Børsnoterte- og Ikke-børsnoterte selskaper. 

Juryene fatter sine beslutninger på et fritt og selvstendig grunnlag og er helt uavhengig av 
Farmand Activum som er sekretariat for prisene. 

Alle deltakere mottar en skriftlig tilbakemelding med evaluering av sin rapport. Målet med 
evalueringene er å gi konkrete råd og tips til forbedringer og samtidig inspirere til å ”strekke 
seg litt lenger”. Frem til 2007 ble disse tilbakemeldingene gitt ut i et kompendium og sendt 
til deltakerne i etterkant av arrangementet. 

Utdelingen av Farmandprisene finner sted i september, normalt en torsdag i midten av 
måneden. Prisutdelingen finner sted i forbindelse med Farmandshowet som er et todelt 
arrangement. 

Arrangementet starter med et fagseminar (ca kl. 15.00) og etterfølges av en festmiddag med 
underholdning og prisutdelinger senere på kvelden.  



    Årets vinnere i Offentlige virksomheter  
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Farmandprisen 2014 – Beste offentlige virksomheter 
 

Juryens generelle kategorikommentarer:  

Det generelle nivået i denne klassen har løftet seg ytterligere i år – i tillegg har gapet mellom 

topp og bunn blitt redusert.  

En del rapporter lykkes med å presentere solide og utfyllende analyser av egen virksomhet. 

De aller beste synliggjør også sin samfunnsrolle på en ypperlig måte. Fellesnevneren for de 

nominerte er at de samtidig viser evne og vilje til nytenkning. 

BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) 

BIR leverer også i år en god rapport som virkelig for brukeren til å SMILe. Tydelig og klar 
rapportering på virksomhetens eksistensgrunnlag og miljøbidrag trekker opp. Det er enkelte 
mangler under juryens definerte kriterier som gjør at årets rapport ikke når helt opp blant 
årets finalister. Juryen ser frem til neste års rapport og ser potensialet i en fremtidig topp tre 
plassering med denne forbedringsviljen. 

Oversikt 
Årets rapport fra BIR kommer både som digital versjon og brukervennlig PDF versjon. Juryen 
gir ros for å mestre begge plattformene godt. Juryen gir ros for å synliggjøre virksomhetens 
kjerneverdier allerede innledningsvis i rapporten. 

Innholdsfortegnelsen er meget oversiktlig og gir et godt oversiktsbilde av rapportens 
struktur og oppbygning. Tydelig kapittelinndeling kombinert med tydelige underkapitler gjør 
navigasjonsjobben til en smal sak for brukeren av rapporten. 

Innledende kommentar knyttet til hva BIR er gir en god indikasjon av virksomhetens 
brukermasse og eksistensgrunnlag. Juryen mener det er positivt at en vier plass til å 
synliggjøre den geografiske lokaliseringen og organisatorisk struktur. Dette kombinert med 
en solid oppsummering av årets høydepunkter gir et godt bakteppe for videre lesing. 

Innledende nøkkeltall for BIR selskapene er noe mangelfull. Her mener juryen at en med 
fordel kan presentere konserntall på aggregerte nivå med en fem eller tiårig tidsserie som 
synliggjør operasjonelle og finansielle nøkkeltall. Dette vil gi denne delen av rapporten et 
solid løft.  

Det er en tydelig kommunikasjonsstrategi bak årets rapport. Pluss for å synliggjøre den 
digitale strategien i form av en digital rapport og medlemmer på facebook siden. En må 
allikevel innse sosiale medier sine begrensninger og muligheter og ikke bruke dette som 
indikasjon på levert kvalitet på tjenestene for hele populasjonen. 

Administrerende direktør vier god plass til å underbygge og redegjøre for virksomhetens 
kjerneverdier. Juryen mener at administrerende direktør med fordel kan benytte 
anledningen til å kvantifisere de langsiktige målene for organisasjonen samtidig som han gir 
en mer dyptgående evaluering av året som er tilbakelagt. 

  



Årsoppgjøret 
Årsberetningen innledes med en tydelig definering av virksomhetens formål, visjon og 
eierforhold, noe som trekker opp. Kommentarene knyttet til de finansielle resultatene er 
tilfredsstillende. Her mener juryen at en med fordel kan gi en noe mer dyptgående 
redegjørelse av hovedelementene i resultatregnskapet. Resultatfallet forklares med at en 
har utfisjonert fire eiendomsselskap. Da bør fjorårstallene og historiske tall omarbeides slik 
at de er sammenlignbare eller at styret henviser til noteverket der det gis en mer 
dyptgående redegjørelse av resultatfallet. 

Risikoomtalen i årets beretning er meget dekkende og gir et godt bilde av virksomhetens 
risikoeksponering, noe som trekker opp. Juryen gir et stort pluss for å presentere sentrale 
finansielle og operasjonelle nøkkeltall med en åtteårig tidsserie. Dette kombinert med 
utfyllende redegjørelse gir økt informasjonsverdi for brukeren av rapporten. 

Resultatregnskapet med tilhørende balanse og kontantstrømoppstilling er også i år 
presentert med en toårig tidsserie, noe som kun oppfyller minimumskravet i denne 
konkurransen. Notene er utfyllende og korresponderer godt med årsregnskapet for øvrig og 
gir utfyllende informasjon om de ulike regnskapslinjene. 

Juryen etterlyser en innholdsfortegnelse som gir et godt oversiktsbilde av samtlige noter i 
årsregnskapet. Videre bør prinsippnoten merkes som note 1. Juryen gir ros for at en 
presenterer ytelser til ledende ansatte (note 3) i tabellform slik at denne typen informasjon 
gjøres lett tilgjengelig for brukeren av rapporten. Under note 10 opplyser BIR rentesatsen 
gjelden er bundet på, men her bør en også inkludere en effektiv rentesats for hele 
låneporteføljen til konsernet.    

Analytisk informasjon 
Den kvantitative analytiske informasjonen holder også i år et meget høyt nivå. Juryen gir ros 
for presentere diagrammer som synliggjør den finansielle resultatoppnåelsen over tid. Det er 
viktig å understreke at en omarbeider tall som strekker seg åtte år tilbake i tid dersom det er 
vesentlige avhendelse eller oppkjøp som er gjort i tidsperioden slik at bruker gis et mer 
korrekt bilde av marginer og inntjening over tid. 

Rapportering av operasjonell resultatoppnåelse og miljø er meget utfyllende. Juryen trekker 
frem rapporteringen under kapittelet som omhandler gjenvinningsgrad som svært 
informativ. Dette kombinert med en detaljrik miljørapportering gir brukeren et godt 
grunnlag for å vurdere virksomhetens drift og miljøpåvirkning. 

Avfallsstatistikken bakerst i årets rapporten gir også i år nyttig supplerende 
tilleggsinformasjon. Her kan en med fordel utvide rapporteringen med lengre tidsserier for 
de ulike eierkommunene.  

Virksomhetsredegjørelse 
BIR har i årets rapport viet god plass til å redegjøre for virksomhetens visjon og 
organisasjonsform. Dette kombinert med en utfyllende redegjørelse av avfallets verdikjede 
gir et godt utgangspunkt for å forstå virksomhetens eksistensgrunnlag. 

Redegjørelsen av de ulike virksomhetsområdene (selskapene) i konsernet følger samme 
presentasjonsform som sine forgjengere uten at dette trekker nevneverdig ned. Pluss for at 
en synliggjør lovpålagte renovasjonstjenester og konkurranseutsatte tjenesteområder. 



Det er tydelig at virksomheten har et godt fokus på holdningsskapende arbeid og 
omdømme. Dette bidrar til å gi denne delen av rapporten økt troverdighet. Men når en har 
600 respondenter i en brukerundersøkelse som er ment til å måle omdømme, så bør en 
redegjøre for hvordan utvalget gjøres samt antall respondenter i forhold til utsendte 
spørreskjemaer. 

Intervjuene med de ulike daglige lederne i konsernet fungerer godt. Pluss for at en er 
konsekvent i redegjørelsen samtidig som en synliggjør virksomhetens miljøfokus på tvers av 
organisasjonen. Fakta rubrikkene for hver bedrift i konsernet fungerer godt og gir god 
tilleggsinformasjon om virksomhetens formål, funksjon og resultat.  

Juryen mener denne delen av rapporteringen vil få et solid løft dersom en implementerer et 
målkart som synliggjør måloppnåelse for virksomhetens som helhet og de ulike enhetene i 
konsernet. Videre kan dette komponeres på en slik måte at en synliggjør både operasjonelle, 
finansielle og organisatoriske mål. 

Presentasjon 
Juryen gir ros for at rapporten viser en kontinuerlig forbedring i sin presentasjon av 
virksomheten. Det er tydelig forbedringer å spore gjennom ulike årganger. Det er ikke alle 
som behersker å ta steget ut fra en ren papirversjon til en digital versjon. Her har BIR vist at 
en kan lage en pedagogisk god rapport både som PDF og som ren nettrapport. 

Videoklippene på nettversjonen fungerer godt og bidrar til å gi en mer komplett 
presentasjon av virksomheten. 

Fjorårets kjedelige visuelle utrykk er revitalisert og årets rapport fremstår som mer estetisk 
og fargerik, noe som trekker opp under dette kriteriet. Grafer og diagrammer er oversiktlige 
og estetiske. Dette kombinert med luftig avsnitt og god bruk av overskrifter resulterer i en 
pedagogisk og lettlest rapport.  

Oppsummering 

BIR har funnet en god rapporteringsform, men rapporten har fornyet seg alt for lite for å kunne nå 

opp blant de beste. Enkelte svakheter knyttet til regnskapskommentarene og måloppnåelse gjør at 

rapporten ikke når helt opp. De ulike virksomhetsområdene kan med fordel presenteres mer 

utfyllende. 

Pluss 

 Brukervennlig og strukturert rapport 

 Solid analytisk informasjon 

 God redegjørelse av virksomhetens samfunnsrolle og mandat 
 

Minus 

 Utvide innledende nøkkeltall til en tiårig tidsserie 

 Innholdsfortegnelse til notene mangler 

 Lite utfyllende kommentarer til årsregnskapet 

 Mangler målkart som synliggjør måloppnåelse med tilhørende avviksforklaringer 

  



Årets vinnere i Farmandprisen beste årsrapport 2014 
Børsnoterte selskaper   

1: Statoil ASA 2: AF Gruppen ASA   3: Marine Harvest ASA 

   

Ikke-børsnoterte selskaper   

1: Eiendomsspar    2: DNV GL  3: KLP 

   

Offentlige virksomheter   

1: Statens pensjonskasse    2: Forsvaret  3: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 

   

   



Beste kommune/fylkeskommune 
1: Akershus fylkeskommune   2: Kristiansund kommune     3: Molde kommune 

 
Beste Ide & design 

  

1: Eiendomsspar 2: Forsvaret 3: Anthon B Nilsen 

   
Beste Internettpublisering   
1: Posten Norge 2: Det norskeoljeselskap ASA 3: Moelven Industrier ASA 

   
            Små og mellomstore børs:  

              1: Norske Skogindustrier AS 
  

   



Meld deg på Farmandprisen 

Beste årsrapport og  

Beste nettsted 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon, ta kontakt med Tommy Schou: Tommy@farmandprisen.no,  

mob: 907 46 613 eller gå inn på www.farmandprisen.no 

mailto:Tommy@farmandprisen.no
http://www.farmandprisen.no/


  



 


