■ Oppsummerer 2012

– Godt år for Nammo
RAUFOSS

på tross av tøffe tider
i forsvarsmarkedet:
nammo raufoss
fortsetter veksten,
og konsernet handler
nye fabrikker i Spania
og USa.
Per Hovland

Tallene for 2012 er klare. Nammo
Raufoss AS gikk med 207 millioner i overskudd, etter et salg på
snaut 1,3 milliarder i fjor. Dette
gir en driftsmargin på 16 prosent.
Overskuddet er avgjørende for å
kunne legge nødvendig innsats
bak nye utviklingsprosjekter, forteller administrerende direktør i
Nammo Raufoss, Erland Paulsrud.
Ordreinngangen er imidlertid
mindre enn ønsket i øyeblikket.
30 medarbeidere i produksjonen
har fått permitteringsvarsel. For
de fleste trer dette i kraft i april.
Sju er overført til annen jobb
innenfor Raufoss-industrien.
– Vi har imidlertid god tro
på nye ordrer i løpet av 2013.
Nettopp derfor velger vi permitteringer, ikke oppsigelser, sier
Paulsrud.
På tross av permitteringene er
antall ansatte omtrent på samme
nivå som ved utgangen av 2011
(676 ansatte).
– Ser vi de siste årene i sammenheng, har veksten vært stor.
I 2005 var vi 556 ansatte, sier
Paulsrud.
Handler fabrikker
Nammo Raufoss er det største
selskapet i Nammo-gruppen.
Konsernet solgte for 3,3 milliarder i fjor (4,6 prosent økning
fra 2011). Resultatet før skatt var
et pluss på 464 millioner kroner
(6,7 prosent økning).
Det ligger hardt arbeid bak
resultatene, understreker Paulsrud.
– Anstrengt økonomi i de landene som er våre største kunder,
med USA i spissen, fører til reduserte forsvarsbudsjetter. Man
verner om verdiskapning og produksjon i eget land. På tross av
dette har vi vekst.

ForNØYD: – 2012 ble et veldig godt år, selv om ordretilgangen i siste halvdel var lavere enn vi hadde ønsket oss, sier Erland Paulsrud,

administrerende direktør i Nammo Raufoss.

I slike tider er det av betydning å ha forgreninger ut i verden. Nammo-gruppen er fra før
representert i åtte land. Og nå
kommer et tilskudd.
– Nammo kjøper nå en fabrikk
i Spania. Med dette får vi en ny
underleverandør på hylser innen
flere kalibre. I tillegg utvikler og
produserer fabrikken standard
ammunisjon, noe som kompletterer Nammos produktspekter,
sier Paulsrud.
Fabrikken har 200 ansatte og
omsetter for 20 til 25 millioner
euro.
Videre har Nammo-gruppen
inngått en avtale om å kjøpe alle
aksjeandeler i Pocal Industries i
Pennsylvania, USA.
Denne fabrikkens spesialitet er
komponenter og treningsammunisjon for bombekastere for mellom- og grovkalibrede produkter.

Godkjenning fra amerikanske
myndigheter er det som mangler
før avtalen trer i kraft.
Tror på framtiden
Nammo Raufoss har flere ting
på gang som Paulsrud mener
vil trygge veksten på Toten.
På kort sikt innføres elektronstrålesveising for å kunne utføre
en større bit av den totale missilproduksjonen. Et nytt mikseranlegg for krutt skal også bygges for
å utvide kapasitet.
Litt lenger fram i tid har man
store forhåpninger om å få full
uttelling på sin nyutviklede panserbrytende flyammunisjon, kalt
Apex, designet for F35. Ellers er
Nammo tungt inne i de omtalt
ESSM- og AMRAAM-prosjektene, som vil «kaste av seg» i årene
som kommer.

Foto: Per Hovland

– Har vårt på det tørre
RAUFOSS
nammo nevnes i en sak om
«hvitvasking av sponsormidler».

I en artikkel i Aftenposten denne
uka, blir det hevdet at sponsorpenger til Forsvaret i forbindelse
med et arrangement (Kjeller
2012), ble holdt skjult. Dette var
en lokal markering av hundreårsjubileet for Norge som militær luftmakt. Forsvaret har lov å
motta sponsormidler, forutsatt
at det skjer i full åpenhet.
I denne sammenheng betalte
11 fly- og våpenprodusenter,
deriblant Nammo, til sammen
400.000 kroner inn på en konto
knyttet til Kjeller flyhistoriske forening. Summen ble senere over-

ført til Forsvaret, som en samlesum, der det ikke framkommer
hvem som står bak pengene.
Noen kaller dette hvitvasking
av sponsormidler.
Administrerende direktør i
Nammo Raufoss, Erland Paulsrud, mener saken er tatt ut av
sine proporsjoner.
– Vi har i alle fall vårt på det
tørre. Dette dreide seg om 39.500
kroner som vi betalte for matservering, deltakeravgift og for å ha
en stand under arrangementet.
Våre folk var svært bevisst på
at vi holder oss innenfor etiske
retningslinjer, og sjekket dette
med Forsvaret før markeringen
på Kjeller. Alt har foregått helt
åpent fra vår side, understreker
Paulsrud.

