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The power of one idea: extract nitrogen from the air
Our three remarkable founders asked brave questions and took bold action 
to solve a human challenge. 

Their collaboration saved lives, fed millions and helped farmers create 
profitable businesses.



Our Vision
A collaborative society; 
a world without hunger; 
a planet respected.

Our Mission
Responsibly feed the world 
and protect the planet



Our journey from pure producer to the Crop Nutrition Company 
for the Future

Crop Nutrition Company
Knowledge Margin

Crop

Crop focused 
approach & 
offerings

Scalable farmer 
centric solutions

Producer Company
Commodity Margin

Product

Asset

Sell what we 
produce

Build product 
reputation

Time and Development of Markets

M
ar

ke
t d

ep
th

 / 
C

lo
se

ne
ss

 to
 fa

rm
er

Solutions

5



Mineralgjødsel reduserer avskoging

Application
 Higher efficiency with nitrates

 Precision farming tools

Fertilizer - an efficient solar energy catalyst
 Production is a marginal part of the carbon footprint; efficient application is more important

 Huge positive effects of fertilizer use, since higher yields enable lower land area use

Production
 Yara’s production is more energy-efficient than competitor average

3.0 kg
CO2 eqv

0.4 kg
CO2

6.2 kg
CO2 eqv

75 kg
CO2

75 kg
CO2
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0.2 kg
CO2 eqv

385 tons CO2
Stored in each ha land spared

RAW MATERIAL EXTRACTION PRODUCTION TRANSPORTATION FARMING HARVEST CONSUMPTION CARBON STORAGE

Emission figures as kg CO2e per kg N in fertilizer product



Finansielle resultater er signifikant forbedret de senere år
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• Fokus på driftsforbedring og gjennomføring av prosjekter
• Ny kapitalallokeringspolitikk sommeren 2019
• Reorganisering til regional struktur juni 2020 understøtter holistisk verdiskapingsfokus
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Aller først….

• Rapportering er ikke et mål i seg selv, men kan være et viktig virkemiddel i å endre underliggende 
atferd

• Uten en gjennomgripende endring i underliggende prosesser og tenkning rundt måloppnåelse vil 
man ikke oppnå varige resultater
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Historisk har mange aktører sett på ikke-finansielle mål som noe 
annet enn selve verdiskapningen
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 Strategi 
 Risk 
 Forretningsmodell 
 Finansrapport 

 Etikk 
 Helse, miljø, 

sikkerhet
 Bærekraftrapport

Rapporter på 
verdiskapning

Etterleve, forbedre 
og rapportere på 
øvrige krav og 
forventninger



Norske myndigheter er en drivende kraft, i forkant av markedene, og 
legger med det til rette for et konkurransefortrinn for norsk næringsliv

• Vi har tydeligere forventninger til selskapene og 
forventninger på flere områder som vi mener bidrar til 
verdiskaping og måloppnåelse. Eksempler på noen nye 
konkrete forventninger er forventninger om en 
bærekraftig verdiskapingsplan, en begrunnet offentlig
tilgjengelig skattepolicy og mål om økt mangfold og 
bedre kjønnsbalanse.

• Statsråden i forbindelse med lanseringen av 
Eierskapsmeldingen, November 2019
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Og markedenes brede forståelse av risikobildet er i ferd med å 
endres radikalt

Respondents to our Global 
Risks Perception Survey are 
also sounding the alarm, 
ranking climate change and 
related environmental issues 
as the top five risks in terms 
of likelihood—the first time in 
the survey’s history that one 
category has occupied all 
five of the top spots. 

Børge Brende, President, 
World Economic Forum 
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Integrert verdiskapning (og deretter rapportering) er en mulighet 
for de som tar den, og en trussel for de som ikke gjør det

GRI 
report

Annual
report

<IR> 
report
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Hva fikk oss i gang?

• Vår misjon fra 2015 er «Responsibly Feed the World and Protect the Planet»

• Vår strategi fra 2018 er å være et «Crop Nutrition Company for the Future»

• Vår misjon og strategi peker dermed helt tydelig på helhetlig verdiskaping
− Vår rapportering må dermed reflektere dette 
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Yaras styringsstruktur endret for å reflektere helhetlig styring av 
ytelse og forbedre bærekraftig verdiskaping

• Styrets Revisjonsutvalg har et utvidet mandat og utgjør nå
Styrets Revisjons- og bærekraftutvalg

• Sustainability Governance rapporterer direkte til CFO, og 
bygger på eksisterende rapportering- og 
kontrollmekanismer for å øke kvaliteten i ikke-finansiell
rapportering. 

− Regionale CFOer har ansvaret for resultatoppfølging 
langs alle dimensjoner

• Helhetlig styring av ytelse måler selskapet på finansielle, 
miljø og sosiale indikatorer

• Integrert rapportering og implementering av rammeverket
fra TCFD1 er i gang 

• Etablert kredittfasilitet med rentebetingelser knyttet til 
utslipp som første børsnoterte selskap i Norge 

1) Task Force on Climate-related Financial Disclosures 15



Vi lanserte vår første Integrerte Rapport i 2019 med noen 
klare mål om hva vi ville oppnå
• Våre overordnete målsettinger 

− Redusere ‘støy’ 
− Klar og materiell informasjon
− Måle det som betyr noe og være transparente 
− Tydelig rød tråd

• Fokus for 2019-rapporten
− Kortere styreberetning
− Enighet om måltall
− Forbedre den røde tråden gjennom strategi, 

risiko, muligheter, forretningsmodellen og 
verdiskaping

− Dekke innholdselementene i standarden for IR
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Integrert rapportering krever vilje til å prøve og feile

• Integrert rapportering er nytt og vi har færre referansepunkter – større usikkerhet under 
implementering

• Målet må være lik transparens på det ikke finansielle som vi i dag har på det finansielle, 
da er det sannsynligvis et stykke igjen

• Viktig med gode avveininger mot forretningskritikalitet, men økt transparens er i sum en 
forretningsmulighet og en god bevisstgjøring av næringslivets rolle i samfunnet

• Aksjonærverdiene er tryggere dersom vi klarer å integrere det som går på 
menneskerettigheter, miljø og sikkerhetsarbeid med mer tradisjonelle, finansielle 
parametere
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Integrert tenkning skaper nye forretningsmuligheter 
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Standard fertilizer 
production

Green fertilizer 
production

Fossil fuel Hydrogen Ammonia Nitric acid Nitrate 
fertilizer

UreaCO2

Renewable 
energy+ H2O Hydrogen Ammonia Nitrate 

fertilizerNitric Acid



ESG scores er en god pekepinn, men må brukes riktig 



Forbedring kommer ikke uten hardt arbeid og tydelig ansvar
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https://yara.sharepoint.com/:x:/s/team-sustainability-network/Ea5tWny7PuNEqAQZvDyMk_0BolG7PmCX64ZEYF7A6DuMWQ?e=hnsyKY


Årshjul inkludert evaluering 

• Ekstern revisor pluss intern 
evaluering av prosess og resultat

• Mer fokus på prosess, mindre på 
ytelse 

• Oppsummeringen deles med 
konsernledelsen 

• Med nytt mandat for Revisjons- og 
bærekraftutvalget trer styret inn i 
evalueringssyklusen 

25.11.2020 21



Integrert rapportering – første skritt for 2019-rapporten 
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Gode tilbakemeldinger så langt, men mye 
gjenstår!

2020: Ranked as no. 1 among 100 
largest companies in Norway

Cicero Shades of Green 
Report

• Stockman Price 2020
• Winner for best Investor Relations
• Runner up for best annual report



Vi sikter mot å være i mål med TCFD i løpet av 2021

23Trafikklys representerer målemetode og ikke faktisk score pt. 



Neste skritt og andre rapporteringsstandarder

• Rapporteringsstrukturen inkludert kvartalsrapporter under utvikling
• Alt materielt viktig innhold samles i den integrerte årsrapporten – bærekraftrapportens rolle og form blir vurdert
• Prosesser blir oppdatert for å integrere interessentdialog, risk- og strategiprosesser
• Internkontroll for ikke-finansielle data 
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Finansfunksjonen har en helt avgjørende rolle å spille 
– toppleder bør forvente og kreve at vi spiller den!
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