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TOMRA GRUPPEN 
 
RESULTAT 2. kvartal     Akkumulert  30.06. Akk. 31.12 
(Tall i MNOK) 2001 2000 2001 2000 2000 
Driftsinntekter  759,7 658,9 1408,5 1242,2 2718,0 
Tilvirkningskost 450,7 383,4 810,5 713,2 1521,6 
Leasing avskrivninger 20,1 16,2 41,6 30,7 80,2 
Dekningsbidrag 288,9 259,3 556,4 498,3 1116,2 
Driftskostnader 150,9 118,4 303,3 244,9 550,1 
Ordinære avskrivninger 31,2 26,1 61,0 49,0 100,5 
Driftsresultat 106,8 114,8 192,1 204,4 465,6 
Resultat fra tilknyttede selskaper (0,4) 0,7 (1,2) 1,5 0,6 
Netto finansposter 25,9 (3,6) 39,2 (7,8) 26,3 
Resultat før skatt 132,3 111,9 230,1 198,1 492,5 
Tap tilknyttet WMG - - - - 383,4 
Skatter 41,0 36,9 71,3 65,4 33,0 
Periodens nettoresultat 91,3 75,0 158,8 132,7 76,1 
Minoritetsinteresser (9,3) (3,7) (13,1) (4,8) (15,5) 
 
BALANSE   30. juni 
(Tall i MNOK) 2001 2000 31 des. 2000 
EIENDELER    
Immaterielle eiendeler 692,1 400,4 405,3 
Leasing avskrivninger 272,1 243,7 253,3 
Andre varige driftsmidler 1002,3 682,6 784,2 
Andre omløpsmidler 1226,6 1157,8 1117,4 
Likvider 347,6 255,8 712,0 
SUM EIENDELER 
 

3540,7 2740,3 3272,2 

EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital 2866,5 1778,5 2636,5 
Minoritetsinteresser 95,2 66,6 72,9 
Utsatt skatt 77,0 127,4 77,0 
Langsiktig rentebærende gjeld 36,8 42,6 39,0 
Kortsiktig rentebærende gjeld - 300,1 - 
Annen kortsiktig gjeld 465,2 425,1 446,8 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3540,7 2740,3 3272,2 
 
KONTANTSTRØM 2. kvartal Akkumulert 30.06. Akk. 31.12. 
(Tall i MNOK)  2001  2000  2001  2000  2000 
Ordinært resultat før skatt 132,3 111,9 230,1 198,1 492,5 
Endringer i arbeidskapitalen (70,8) (163,7) (84,8) (206,4) (491,7) 
Endr. i andre driftsrelaterte poster (27,1) 33,3 (64,7) 46,3 20,1 
Totalt fra driften 34,4 (18,5) 80,6 38,0 20,9 
Totalt fra investeringer (111,3) (94,9) (518,0) (146,2) (396,3) 
Totalt fra finansiering (55,5) (1,7) 62,7 17,8 840,3 
 
RESULTAT 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 
PER KVARTAL 2000 2000 2000 2001 2001 
Driftsinntekter 658,9 729,5 746,3 648,8 759,7 
Driftsresultat 114,8 139,7 121,5 85,3 106,8 
Salgsvekst (%) 9,8 28,6 31,9 11,1 15,3 
Driftsmargin (%) 17,4 19,2 16,3 13,1 14,1 
Fortj. per aksje (NOK) 0,43 0,56 (0,97) 0,36 0,46 



HØYDEPUNKTER 
- Omsetning på   760 MNOK (+15%) 
     - Europa 227 MNOK (-1%) 
     - Nord Amerika 446 MNOK (+4%) 
     - Sør Amerika 117 MNOK (ny) 
 

-  Resultat før skatt på 132 MNOK (+18%) 
 

-  Endringsforslaget til den tyske emballasjeloven fikk 
ikke støtte, men pant på engangsemballasje under den 
eksisterende loven forventes å bli annonsert før 
midten av august 2001 

 

- Nederlandsk avtale om å implementere 
gjenvinningssystem for engangsemballasje innen 1. 
januar 2003 

 

- Israel introduserer pant 1. oktober 2001 
 

-  Leveranseavtale signert med Wise; salgs av Wise 
Recycling pågår, men er ikke avsluttet 

 

-  Fortsatt svak utvikling for prosesseringsaktivitene 
innen Materialhåndteringsområdet i California - 
restrukturering iverksettes 

 
RESULTAT/BALANSE 
Omsetningen i 2. kvartal 2001 ble 760 MNOK, opp 
15% fra 659 MNOK i 2000. Driftsresultatet viste en 
nedgang på 7% til 107 MNOK med en driftsmargin på 
14,1%. Årsaken til det svake driftsresultatet er 
prosesseringsaktivitetene i California og kostnader 
knyttet til forberedelser av pantsystemet i Tyskland. 
Resultat før skatt økte med 18% fra 112 MNOK til 132 
MNOK. Valutagevinster, spesielt knyttet til termin-
kontrakter i brasilianske Real, er hovedårsaken til de 
høye finansinntektene. 
 
Omsetningen for første halvår 2001 ble 1 408 MNOK 
mot 1 242 MNOK i 2000 (+13%), mens driftsresultatet 
ble redusert fra 204 MNOK til 192 MNOK. Resultat 
før skatt økte med 16% til 230 MNOK. 
 
Fortjeneste pr. aksje økte med 6% til NOK 0,82 i første 
halvår. Balansen viste en vekst på 8% fra inngangen av 
året til 3 541 MNOK. Endring i valutakurser medførte 
en økning på 3% i balansen, mens oppkjøp, 
lageroppbygging og andre investeringer i tilknytning til 
volumforventninger i det tyske markedet i andre halvår, 
representerer mesteparten av den øvrige veksten i 
balansen. Likviditeten er fortsatt god og 
egenkapitalandelen utgjorde 81%. 
 

MARKED 
 
EUROPA 
Omsetningen i Europa utgjorde 419 MNOK for første 
halvår 2001 mot 441 MNOK i samme periode 2000 � 
en nedgang på 5%. Omsetningen i andre kvartal 2001 
var på linje med fjoråret, primært grunnet en sterk 
utvikling i Nederland (+35%). Både Tyskland og 
Danmark hadde som forventet et tregt kvartal grunnet 
pågående diskusjoner vedr. utvidelse av 

pantesystemene. Tallene for 2000 og første kvartal 
2001 er justert for etableringen av det nye 
forretningsområdet Sør Amerika. 
 
Omsetning pr marked 
Tall i MNOK 1h01 1h00 
Norge 45 45 
Sverige 63 67 
Finland 41 47 
Danmark 29 40 
Nederland 88 65 
Tyskland 91 115 
Østerrike 22 32 
Sveits 21 23 
Belgia 17 5 
Andre 2 2 
Total Europa 419 441 
 
Aktivitetsfordelt omsetning 
Tall i MNOK 1h01 1h00 
Salg, leasing 280 323 
Service 131 110 
Adm. & Promotion 8 8  
Total Europa 419 442 
 
Tyskland 
Bundesrat i Tyskland støttet ikke endringsforslaget til 
emballasjeloven fra 1991/98, hvis endring ville 
inkludert all engangsemballasje i et pantesystem. 
Forslaget fra Rheinland Pfalz om å erstatte eksisterende 
minimumskvote på 72% med en ny og lavere kvote fikk 
støtte, men vil i følge Miljøvernminister Jurgen Trittin, 
ikke bli akseptert av regjeringen. 
 
Trittin sa også at måleresultatene for 1998/99 vil bli 
formelt kunngjort innen midten av august 2001. Disse 
tallene ble offentliggjort av Trittin allerede i februar 
2000, men den formelle kunngjøringen er blitt utsatt i 
påvente av endelig beslutning av endringsforslaget til 
den gjeldende emballasjeloven. 
 
Dersom det bekreftes at den gjenfyllbare kvoten for 
1998/99 er 70,13% som tidligere annonsert, krever den 
eksisterende loven at pant innføres på all engangs-
emballasje med unntak av brus. Et slikt pantesystem 
skal introduseres senest innen seks måneder etter 
formell kunngjøring. Rettsaken i Berlin som industrien 
anla i fjor vedrørende dataunderlaget for 1997/98 
(71,35%), forventes å være avsluttet før midten av 
august 2001.  
 
Dersom pant annonseres i løpet av de neste fire ukene, 
vil den tyske industrien trenge tid til å konkludere 
hvordan pantesystemet skal organiseres. Som en 
integrert del av denne prosessen vil også tekniske 
spesifikasjoner bli konkludert. TOMRA forventer 
derfor få ordre i tredje kvartal, men med start av 
pantesystemet innen 15. februar 2002 kan man få 
betydelige mersalg i fjerde kvartal. 
 



Det nåværende volumet av gjenfyllbar emaballasje i 
Tyskland er ca. 23 milliarder enheter. Den eksisterende 
loven vil tilføre ca. 7 milliarder emballasjeenheter til 
pantesystemet � i motsetning til 12 milliarder under det 
forkastede endringsforslaget. Det totale volumet av 
emballasje som skal håndteres i Tyskland, er forventet 
å kreve investeringer i teknologi som ikke avviker 
vesentlig fra tidligere anslag på 35-40.000 de neste 2-3 
årene. 
 
Salget i Tyskland var svakt i andre kvartal grunnet at 
kjedene ventet på en endelig avklaring av det nye 
pantesystemet for engangsemballasje. Det forventes at 
denne trenden vil fortsette i tredje kvartal. 
 
Danmark 
I mai godkjente det danske Folketinget formelt lisensen 
til Dansk Retursystem (DRS) som skal drive 
pantesystemet i Danmark. Godkjennelsen fra EU 
forventes i slutten av august og dersom EU 
medlemmene ikke har store innvendinger, vil alle 
formelle godkjennelser være på plass i november 2001 
slik at DRS kan implementere subsidieprogrammet. 
DRS har antydet at godkjennelsesprosessen av 
alternative leverandører vil vare en stund etter at den 
formelle beslutningen er på plass. 
 
Rettsaken mellom Danmark og EU vedrørende det 
danske forbudet mot engangs drikkevareemballasje for 
kullsyreholdig drikker, startet i midten av juni 2001. 
Det forventes at retten vil komme med en uttalelse 
vedrørende saken i midten av september. Dersom 
uttalelsen er negativ for Danmark, vil den danske 
regjeringen ha muligheten til å trekke saken og 
forhandle frem en implementeringsdato og �plan. 
Dersom den danske regjeringen velger å opprettholde 
sitt forbud mot engangsemballasje, forventes rettssaken 
endelig avsluttet i midten av desember 2001. 
Avgjørelsen vil da med stor sannsynlighet ha 
umiddelbar effekt. 
 
Så snart alle fullmakter er på plass, vil det danske 
markedet representere en betydelig vekstmulighet med 
et markedspotensial i størrelsesorden 400 MNOK. 
 
Nederland 
I slutten av juni opplyste den nederlandske 
miljøvernministeren at det var inngått en avtale med 
industrien om implementering av et gjenvinningssystem 
for engangs drikkevareemballasje innen 1. januar 2003. 
Systemet vil ha følgende rammebetingelser: 
 
�� Minimum 90% returandel 
�� Insentiv for konsumentene 
�� Dagligvarekjeder kan velge om de vil ta i mot 

engangs drikkevareemballasje 
 
Videre ble man enig om å finansiere en ekstern rapport 
som skal kartlegge alternative insentivordninger og 
effekten av disse på returandelene. Denne studien 

forventes å være ferdig innen utgangen av oktober 
2001. Endelig konklusjon på konseptet forventes før 
utgangen av året, mens effekter på omsetningen først 
ventes i 2002. 
 
Det hollandske markedet viste sterk vekst i omsetning i 
andre kvartal, primært grunnet behov for erstatning av 
eldre returautomater før implementeringen av EURO i 
januar 2002. Ordresituasjonen indikerer en fortsatt 
sterk utvikling i andre halvår 2001. Effekter av det nye 
gjenvinningssystemet kan først estimeres når systemet 
er utformet. TOMRA ser store muligheter i dette 
markedet i 2002. 
 
Sverige 
Etter en treg start i første kvartal, har det svenske 
markedet vist tegn til bedring i andre kvartal. TOMRA 
overtok fra mai 2001 servicebetjening og teknologien 
til den tidligere konkurrenten Eleiko Sanera. Eleiko 
besluttet å trekke seg ut av returautomatmarkedet og 
hadde en installert maskinbase på rundt 1 000 
returautomater i Sverige. TOMRA ser nå frem til å 
betjene disse kundenes nåværende og fremtidige behov 
tilknyttet returautomater. 
 
TOMRA har siden i fjor testet både donasjoner (til 
Røde Kors) med den svenske dagligvarekjeden ICA og 
rabattkuponger med dagligvarekjeden Robin Hood i 
samarbeide med andre produsenter. Begge 
programmene er blitt mottatt positivt og vist gode 
resultater. Flere kjeder både i Sverige og andre 
europeiske markeder, vurderer nå mulighetene knyttet 
til disse programmene. 
 
Israel 
Israelske myndigheter har fastsatt dato for oppstart av 
Israels nye pantesystem til 1. oktober 2001. Som følge 
av den nye panteloven, vil all engangs drikke-
vareemballasje laget av glass, metall og plast (med 
unntak av enheter på 1,5 liter eller mer) få en pant på 
NIS 0,25 (ca. NOK 0,45). Alle dagligvarebutikker 
større enn 28 kvadratmeter som selger drikkevarer vil 
bli pålagt å ta imot returemballasjen. Ordrer på 5-600 
returautomater ventes så snart en administrativ enhet er 
etablert.  
 
NORD AMERIKA 
Omsetningen i Nord Amerika for første halvår utgjorde 
872 MNOK � som er en økning på 9% fra 800 MNOK 
rapportert i samme periode 2000.  Andre kvartal var 
generelt sett svakere enn første kvartal, men de største 
avvikene fra tidligere estimater kom i California. 
 
Omsetning pr marked 
Tall i MOK 1h01 1h00 
New York 232 210 
Connecticut 40 39 
Massachusetts 54 42 
Michigan 119 98 
California 329 328 



Ikke-pant stater 51 60 
Canada 44 20 
Andre 3 3 
Total Nord Amerika 872 800 
 
Aktivitetsfordelt omsetning 
Tall i MNOK 1h01 1h00 
Salg, Leasing 74 68 
Service 62 58 
Resirkuleringssentre 140 115 
Materialhåndtering 554 519 
Adm. & Promotion 42 40 
Total Amerika 872 800 
 
Wise 
Den 30. april 2001 signerte TOMRA og Wise Metals 
Group (WMG) en ny leveranseavtale for innsamlet 
aluminium. Denne avtalen gir TOMRA rett til å levere 
5-6 millioner pund skrapaluminium pr. måned. 
TOMRA og WMG ble også enige om å konvertere 22 
MUSD i fordringer mot Wise Recycling (WR) og 
WMG til konvertible preferanseaksjer, noe som kan gi 
en eierandel i WMG på 30%. 
 
Prosessen med å selge WR pågår fortsatt. En stor del 
av aktivitetene er solgt eller lagt ned, mens fremtiden til 
de resterende åtte driftsenhetene vil bli avgjort så snart 
som mulig. I likhet med salgsoppgjøret fra de solgte 
anleggene, vil provenyet fra salg av resterende anlegg 
bli brukt til å nedbetale banklån.  
 
California 
På tross av forbedret stabilitet i oppnådde 
aluminiumspriser gjennom avtalen med WMG, har 
TOMRAs prosesseringsaktiviteter innen Material-
håndtering i California vist en kontinuerlig svak 
utvikling i andre kvartal. Prosesseringsaktivitetene 
håndterer volumer fra TOMRAs Resirkuleringssentre, 
men også betydelige eksterne volumer for å utnytte 
eksisterende prosesseringskapasitet. 
 
En nedgang i returandelene i California kombinert med 
manglende evner til å bygge et tilstrekkelig høyt 
kommersielt volum, har resultert i at prosesserings-
kapasiteten er meget lavt utnyttet. Utnyttelsesgraden i 
noen av prosesseringsanleggene har vært så lav som 
25-30% i perioden. TOMRAs prosesseringsanlegg i 
Los Angeles har en utnyttelsesgrad på over 60%, noe 
som anses tilstrekelig til å oppnå stordriftsfordeler. En 
gjennomgang av TOMRAs prosesseringsaktiviteter er 
startet. Dersom TOMRAs avkastningskrav ikke kan 
antas å bli oppfyllt, vil dette medføre en restrukturering 
av prosesseringsaktivitetene i Nord-California, 
Washington, Colorado, Hawaii og New Mexico. De 
økonomiske konsekvensene av en restrukturering vil 
være en resultatforbedring, men også en mulig negativ 
effekt på omsetningen. 
 
Omsetningen i første halvår i California på 329 MNOK 
var lik fjoråret. I likhet med første kvartal, ble 

aktivitetene ved Resirkuleringssentrene mindre påvirket 
enn Materialhåndteringsaktivitetene. 
 
Ombyggingen av resirkuleringssentrene til RePlanet 
har utviklet seg som forventet i første halvår. De 
resterende sentrene vil bygges om i andre halvår med 
unntak av ca. 60 manuelle sentre som ikke er egnet til 
ombygging primært grunnet lokalisering og lokale 
myndighetstillatelser.  
 
Resirkuleringsrater for drikkevareemballasje i 
California ble i 2000 redusert til det laveste nivå 
noensinne, 62%, noe som har medført at en 
statsfinansiert markedsføringskampanje ble startet i 
juni. Positive effekter av denne kampanjen bør bli 
synlig i andre halvår. 
 

SØR AMERIKA 
Forretningsområdet Sør Amerika ble etablert basert på 
aktivitetene i Tomra Latasa Reciclagem SA, hvor 
TOMRA kjøpte seg opp til 70% eierandel med 
virkning pr. 1. mars 2001. I tillegg til dette, selger 
TOMRA maskiner gjennom en distributør, Socse, som 
betjener andre marked i Sør Amerika. Disse 
aktivitetene er tidligere blitt rapportert under Europa. 
Omsetning i første halvår 2001 var 117 MNOK hvorav 
86 MNOK ble generert i andre kvartal. 
 
Omsetning pr. marked 
Tall i MNOK 1h01 1h00 
Brasil 115 - 
Andre 2 1 
Total Sør Amerika 117 1 
 
Aktivitetsfordelt omsetning 
Tall i MNOK 1h01 1h00 
Salg, leasing 2 1 
Resirkuleringssentre 70 - 
Materialhåndtering 45 -  
Total Sør Amerika 117 1 
 
I juni 2001 åpnet Tomra Latasa de to første RePlanet 
resirkuleringstestsentre i Rio de Janeiro i samarbeid 
med AmBev (verdens tredje største bryggeri) og Extra 
(en del av Brasils største supermarkedskjede Pao de 
Azucar). Sentrene tar i mot både aluminiumsbokser og 
PET flasker i en automatisert resirkulerings-
senterløsning. Ytterligere seks sentre vil etableres før 
midten av august og konseptet vil bli testet i seks 
måneder. 
 
MARKEDSUTSIKTER 
Styret er fortsatt optimistisk til de langsiktige markeds-
mulighetene.  Tredje kvartal i Europa vil bli svakt, men 
resten av året kan få en positiv effekt av introduksjonen 
av pant på engangsemballasje i Tyskland. Styret er 
fortsatt optimistisk til utviklingen i kjernevirksomheten 
i Nord Amerika, men veksten innen Materialhåndtering 
vil påvirkes negativt av en eventuell restrukturering av 



prosesseringsaktivitetene. Aktivitetene i Sør Amerika 
utvikler seg som forventet. 
 
NYE PRODUKTER 
Etter å ha gjennomgått den mest omfattende prosessen 
innen produktutvikling i selskapets historie, er 
TOMRA nå klar til å lansere flere nye 
returautomatmodeller i tredje kvartal. TOMRAs 
produktserie HCp/TOMRA 83 er konstruert for å ta i 
mot store volumer av engangs drikkevareemballasje og 
vil bli markedsført i utvalgte markeder i USA og 
Europa. Fordelene med de nye returautomatene er store 
forbedringer innen hastighet, akkumuleringskapasitet 
og funksjonalitet. I tillegg har TOMRA utviklet et 
returautomatprogram spesifikt tilpasset de forventede 
tyske håndteringskravene under den nye panteloven. 
 

AKSJONÆRER 
TOMRA utstedte i første halvår totalt 26 461 nye 
aksjer til ansatte for totalt 1,8 MNOK. Det totale antall 
aksjer ved utgangen av juni var således 178,2 millioner. 
Fordelingen av TOMRAs aksjonærer ved utgangen av 
juni 2001 basert på nasjonalitet viser følgende: Norge 
26,1%, USA 18,3%, Storbritannia 17,1%, Luxembourg 
10,6% og Frankrike 7,2%. 
 

TOMRAs aksjekurs økte fra NOK 142 til NOK 147 i 
løpet av 2. kvartal 2001. Antall aksjer omsatt i første 
halvår var 298,2 millioner, mot 231,9 millioner aksjer i  
samme periode i 2000.  
 
Asker, 13. juli 2001 
  
TOMRA SYSTEMS ASA 

 
Jan Chr. Opsahl  Erik Thorsen 
Styreformann                   Konsernsjef  


