
Målsettingen er å anskueliggjøre hvor-

for vi mener at våre verdier og hvordan

vi etterlever dem har betydning for

TOMRA som selskap. 

Gjennom en omfattende prosess i

selskapet, med bred deltagelse fra alle

lag av ansatte, er det fastsatt fem kjerne-

verdier for TOMRA. Verdiene er inte-

gritet, nyskapning, personlig initiativ,

fighting spirit og entusiasme. Helt

eksakte definisjoner på disse verdiene er

det ikke mulig å gi. Kanskje er det ikke

riktig, heller. Innholdet vil variere fra

ansatt til ansatt, fra land til land og fra

kultur til kultur. 

Derfor er det gjennom praktiske

eksempler det her forsøkes å gi noen

innspill til nærmere forståelse av hva

som driver oss. Selvforherligende? Ja,

kanskje litt. Men vær ikke i tvil: I

TOMRA gjøres det som overalt ellers

feil og blundere, ingen er perfekt! Selv

om kloke mennesker har påpekt at det

er når en tør å feile at de store fremskrit-

tene gjøres, er det i TOMRA som i

næringslivet ellers et mål å være mest

mulig feilfrie – og å lære av de feil en

tross alt gjør. 

sere medarbeidere på en annen måte.

Hensikten var, gjennom å bygge følel-

sesmessig og økonomisk medeierskap, å

skape en grobunn for integritet, ny-

skapning, personlig initiativ, fighting

spirit og entusiasme. 

I de senere år har dette kulturarbeidet

blitt mer systematisert. Ikke for hierar-

kisk å strukturere og styre, heller tvert i

mot. Målsettingen er å være åpen for de

muligheter som måtte komme, både

mot samfunnet, i markedet, innad i be-

driften eller mot den enkelte medarbei-

der. Bare slik kan den milde form for

anarkisme, som preget selskapet den

første tiden, overleve overgangen til et

større etablert internasjonalt selskap der

få kjenner mange og ingen kjenner alle.

Tolkningene av TOMRA-kulturen vil

variere. Med aktiviteter i 32 land blir

den både påvirket og farget av en rekke

nasjonale kulturer. Riktig utnyttet

styrker dette konsernet.  

Den årsberetningen du nå holder i

hånden, står på flere enn en måte på

hodet. Et slik småfilosofisk supplement

som du nå leser er ikke helt vanlig. Det

er ikke tatt med fordi TOMRA skal

kaste seg på bølgen av filosofiske inter-

esser som internasjonalt er i vinden.

TOMRA er et helt spesielt selskap. Det

har alltid vært det, og gjør hva det kan

for å forbli det. 

Selvfølgelig vil noen hevde at alle sel-

skaper er unike, derfor er det uberetti-

get selvforherligelse å hevde seg anner-

ledes. Enkelte vil også si at TOMRA

som alle andre bedrifter er til for å tjene

penger. Noen vil hevde at TOMRA

ikke må hylles inn i en ”grønn” aura,

selv om selskapet er verdensledende

som leverandør av automater for 

resirkulering av drikkevareemballasje. 

Grønnfargen må ikke tilsløre at

TOMRA som i næringslivet ellers jager

profitt. For selvfølgelig skal TOMRA

tjene penger for å ivareta eiernes, de

ansattes og samfunnets interesser. Å

tape penger er å sløse med midler som

kunne vært satt i bedre bruk. 

Men TOMRA er et helt spesielt

selskap, og har vært det fra første dag,

da en inspirert idé ble unnfanget, kon-

kretisert og satt ut i livet. I de vel 25 år

siden den gang har TOMRA-kulturen

fått utvikle seg. Først var den preget av

de sterke personligheter og entusiaster

som gründere gjerne er. Deretter formet

kulturen seg etter et ønske om å organi-

Verdier i arbeid
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Teknologi kan påvirke hvordan noe blir

organisert. Noen ganger skjer dette av

ren nødvendighet, som når bilen i sin

tid krevde bensinstasjoner og verkste-

der. Andre ganger gjør teknologiutvik-

lingen nye organisasjonsformer mulig.

Bare tenk på hva som har åpnet seg av

oppsiktsvekkende utviklinger de senere

år, basert på kombinasjonen av datatek-

nologi og telefonlinjer. Nå er det nesten

bare tanken som setter grenser. 

TOMRA har gjennom hele sin levetid

vært basert på en god idé knyttet opp

mot gjeldende teknologi. Fra tidligere å

bygge på nødvendigheten av resirkule-

ring, er det nå mulighetene resirkule-

ring åpner for, som står i fokus. Før var

markedet for TOMRA de land og stater

hvor myndighetene hadde pålagt pant

på drikkevareemballasje. Der var

TOMRA av de få - kanskje den eneste -

som kunne møte behovet for en effek-

tiv håndtering. Nå er det mulighetene i

de langsiktig positive effektene av å ta

vare på ressursene som er utfordringen. 

Visjonen for TOMRA er å gjøre resir-

kulering attraktivt for hver enkelt.

Dette krever både effektiv håndtering

og direkte motivasjon av forbrukeren.

Vektleggingen mellom disse elementene

kan skifte fra marked til marked, eller

fra år til år. 

Fascinerende å studere og forstå, men

også en hodepine å finne ut av. Den

som tror produsenter av returautomater

kan ri på en evigvarende bølge av grønt

engasjement må imidlertid tro om

igjen. Så lett er det ikke! 

TOMRA har valgt begrepet ”Helping

the World Recycle” som misjon– vi skal

hjelpe verden med gjenvinning.

Selvfølgelig har dette et grønt element i

seg. Hele 40 prosent av husholdnings-

avfallet er drikkevareemballasje – fjern

det fra søpla og opphopningen på

søppelfyllingene blir begrenset.

Drikkevarer krever skikkelig emballasje,

og glass, plast og metall er verdifulle

stoffer som enkelt kan resirkuleres.

Tilgangen på råstoffer og energi er som

kjent begrenset. 

TOMRAs kompetanse ligger i

gjenkjenning og automatisering av

mottaket og videre håndtering av

emballasjeavfallet. Dette er vår kjerne-

virksomhet.

”Markedet”, sier noen. ”Markedet løser

best problemer knyttet til resirkule-

ring.” Men markedsmekanismer har

gjerne også sin helt lokale vri og verdi,

og kan tolkes, alt etter hvilke konklu-

sjoner en måtte ønske. Derfor er det vel

heller snakk om å utnytte de mulig-

heter markedet åpner for, fremfor

passivt å tro at markedet ordner opp.

Historisk har innsamling av avfall vært

et samfunnsansvar ivaretatt av lokale

myndigheter. Problemet er imidlertid at

kostnadene forbundet med søppelhånd-

teringen har økt proporsjonalt med

velstanden. I en tid hvor markedsføring

og innpakning har fått stadig større

betydning, har man sett hvordan meng-

den som skal håndteres vokser, uten at
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håndteringskostnadene reflekteres i

prisen på varen. 

Derfor er det stadig eksempler på at

myndighetene forsøker å overføre

ansvaret for gjenvinning av materialer

til produsentene, nettopp for å kunne

benytte markedsmekanismene til å

avhjelpe problemet. Den store utfor-

dringen for politikerne ligger i å finne

løsninger som ikke diskriminerer mel-

lom forskjellige ordninger, verken lokalt

eller internasjonalt. Ikke alltid er løs-

ningene like elegante.

TOMRA har ingen ambisjoner  om å

kunne lede eller påvirke politikere eller

samfunn i bestemte retninger når det

gjelder håndteringen av returemballasje.

Det ligger utenfor det mandat vi har

som bedrift og vil ikke være riktig bruk

av våre aksjonærers penger. 

Ambisjonen er imidlertid å motivere

deg og meg og alle andre til større

engasjement når det gjelder

resirkulering av disse verdiene. For av-

fall er ressurser på avveie, heter det. 

Med et ordspill kan vi si at våre fem

verdier; integritet, nyskapning, person-

lig initiativ, fighting spirit og entusias-

me er til for at vi skal ta vare på både

egne og samfunnsmessige verdier.
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Systemet er kostnadseffektivt, men

krever en høy grad av nøyaktighet for å

opprettholde integriteten. Innleverte

returbokser blir skannet for å identi-

fisere hvem som ”eier” boksen. Dette

gir både grunnlaget for utbetalingene

og statistikk på hva som blir innlevert

hvor. Coca Cola vil ikke svare for en

Pepsi Cola-boks! I TOMRA-systemet er

det i alle ledd lagt inn rutiner og tekno-

logi for å hindre svindel. Om en luring

prøver å mate fulle bokser eller flasker

inn i automaten, vil den registrere det

– gotcha! Noen har forsøkt å skjære en

tom boks i to og få betalt for hver

halvdel. Maskinen registrerer imidlertid

at det ikke er metall både i topp og

bunn og signaliserer fusket med et tut.

Fanget! 

Mange små summer blir til sammen til

store penger. Om en returautomat jevn-

lig overfor forbrukeren kvitterer for litt

mindre enn hva som ble pantet, vil det

gi en pen ekstrainntekt for butikken.

Men både for butikkeieren og TOMRA

vil en slik situasjon raskt utvikle seg til

en tillitskrise overfor forbrukeren. Han

eller hun har bare en begrenset mengde

tålmodighet å spandere på en returord-

ning. Bare gjennom full integritet kan

en slik tillitskrise forhindres. Ærlighet

er en forutsetning for det spesielle kon-

sept TOMRA representerer. I tillegg må

TOMRA, som enhver annen bedrift,

opptre etter ubestridte og høye etiske

standarder. 

Graden kan variere fra land til land,

men TOMRA forhandler og håndterer,

veksler og avregner for summer som

ville være en bank verdig. Det er en for-

utsetning å være 100 prosent til å stole

på, når man årlig håndterer milliarder

av flasker og bokser til en samlet verdi

som løper opp i milliardbeløp. Bare i

Norge passerer flere hundre millioner

flasker våre automater. 

I USA vil ofte tapperiet betale butikk-

ene uten selv å ha hånd om returen.

Dette er fordi TOMRA samler inn,

prosesserer og leverer til gjenvinning på

vegne av tapperiene. Det er utviklet et

totalkonsept der automatene, gjennom

sentralisert dataadministrasjon, registre-

rer hva som blir innlevert og hva som

blir sendt til gjenvinning. For dette får

TOMRA en forholdsmessig betaling fra

tapperiet. 
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Bins
• Scanned
• Weighed

Store Control System
• Distributors
• RVM Activity
• Distributors Deposit Credits

Central Control & Settlement
• Scrap Material Pickup 
• Distributor Scrap Shipment
• Pickup invoicing

Scrap Shipments
Bins

Barcodes

Total Accounting Control

Uavhengige revisjonskontroller godt-

gjør dessuten at TOMRA-systemet

leverer til resirkulering den emballasje

som fremgår på fakturaene. Dessuten

vet tapperiene hva og hvor mye de har

solgt, og kan slik over tid også kontrol-

lere. Flaske og boks på den ene siden og

penger til pant på den andre bør over

tid balansere. 

Men uansett er tekniske og uavhengige

kontroller alene ikke nok. Integritet

bygger kanskje mest på erfaring over

lang tid. Det har vært en av argument-

ene for TOMRA i alle år, og vi har

derfor ikke råd til at denne integriteten

trekkes i tvil. 
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Om en returautomat jevnlig overfor forbrukeren kvitterer for litt
mindre enn hva som ble pantet, vil det gi en pen ekstrainntekt for
butikken. Men både for butikkeieren og TOMRA vil en slik situasjon
raskt utvikle seg til en tillitskrise overfor forbrukeren.

Kort sagt har TOMRA bygget opp en

kombinasjon av en infrastruktur, regn-

skapsstruktur og betalingsstruktur som

gjør selskapet unikt, sammenlignet med

konkurrenter. Det skal kreves mye av den

som måtte ønske å konkurrere med oss!

Integritet er i slike sammenhenger både

en forutsetning og en nødvendighet. 
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Tekniske fremskritt er en prosess som

gjerne blir fremstilt i tre trinn. Først

kommer invensjonen, den inspirerte

ideen eller oppfinnelsen. Innovasjon

eller nyskapning er utviklingen av opp-

finnelsen. Tredje trinn er imitasjonen,

hvor andre griper den gode idé og gjør

produktet bedre eller billigere. 

Invensjonen er grunnlaget for

TOMRAs eksistens gjennom mer enn

25 år. Innovasjon har vi holdt på med

siden. Det er forskjellige oppfatninger

om hva som leder til innovasjon. Er det

tilfeldigheter, systematisk prøving og

feiling eller en jevn investering i rele-

vant, ny kunnskap? Kanskje litt av alt.

Det er gjerne denne delen av prosessen

som krever investeringer, både økono-

misk og i arbeidskraft. Det er ofte van-

skelig å måle innovasjon og resultatene

av den, men generelt er det vel enighet

om at den er viktig for å skape bære-

kraftig økonomisk vekst, i bedriften

som i samfunnet. 

Innovasjonen i TOMRA har også vært

rettet mot hva mer automaten kan

være, utover det å sikre retur av drikke-

vareemballasje. Arbeidet med dette er

kommet langt på mange områder, som

beskrevet nedenfor. 

Pantehjelp
I årevis preget ett-øringen fyrstikk-

eskene i Norge. Den symboliserte at ett

øre av betalingen for esken gikk til et

hjelpefond. I dag finnes ørene bare på

papiret og ikke som mynt i pungen,

samtidig som alternativene til fyrstik-

ken er blitt mange. Men hjelpestikkene

er fremdeles et begrep, og profilerer

fortsatt Nitedals Tændstiker på en

positiv måte. 

Så hvorfor kunne ikke TOMRA legge

forholdene til rette for et lignende og

kanskje bedre system, knyttet til retur-

panten? Forbrukeren kunne selv i fred

og ro få velge om og hvor mye av sine

panteflasker hun eller han vil gi til et

godt formål. 

En test som ble gjort i Norge i 1997

antyder at folk kan tenke seg å gi fem

prosent av flaskepengene til et veldedig

formål. Og resultatet ble nådd uten

noen form for forutgående kampanje.

De tre organisasjoner som vil få del i

midlene når programmet i 1998 utvi-

des, er Flyktningerådet, Norsk Folke-

hjelp og Frelsesarmeen. For disse orga-

nisasjonene er denne innsamlings-

formen langt billigere enn andre inn-

samlingsformer. Mer av hver krone går

dit den skal: Hjelpe mennesker i nød! 

Men litt skal vel TOMRA tjene på

dette? Nei, men bedriften skal ikke tape

heller. Driften av denne tjenesten skal

gå i balanse. Et viktig element er at det

blir mer attraktivt å pante tomembal-

lasje. Og så blir automaten til noe mer

enn en flaskeautomat. For butikkene

blir tilbudet til forbrukerne om å støtte

et godt formål et konkurransefortrinn. 

Jo, en ekstra fordel vil TOMRA ha i

Norge, dersom dette tiltaket blir ut-

bredt i dagligvarehandelen. For her i

landet har det gått tregt med å motivere

butikkene til å koble sine returauto-

mater til telenettet. Det er rent teknisk

en forutsetning for å være med på
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hjelpeinnsamlingen. Med tilgang til

automatene over telenettet kan

TOMRA gi en mer effektiv service og

ta tekniske problemer i forkant. 

Målsettingen er i 1998 å ha mer enn

600 automater som gir anledning til å

gi panten til et godt formål. I Norge er

det landets største butikkjede, Norges-

gruppen, som er samarbeidspartner.

Finland regnes også gjerne som et av

foregangslandene når det gjelder retur-

automater. Her har det i noen måneder

vært samlet inn pantepenger til et

barnehospital i Helsingfors. TOMRA

håper med det første å komme i gang

med lignende innsamlingstiltak i

Danmark og Sverige. 

TOMRA har i Nederland medvirket til
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utvikling av en mer total returstasjon i

samarbeide med lokale myndigheter og

en hjelpeorganisasjon. Her kan folk

returnere klær, sko, papir og batterier i

tillegg til alle typer emballasje – med og

uten pant. 

Pantelotteri
Der det ikke er tvungen pant, må andre

virkemidler tas i bruk for å motivere til

frivillig innlevering. I enkelte land er

insentivene knyttet til et lotterisystem. 

I Hellas er det satt opp 100 automater

som gir ut skrapelodd, og et tilsvarende

system utprøves i Argentina. TOMRA

tombola, den politisk korrekte utgaven

av en enarmet banditt – hva mer kan

en returautomat være?

TOMRA-600 Ultima 
I løpet av et hektisk år utviklet

TOMRA sin nye maskin TOMRA-

600. Maskinen har tre grunnleggende

patenter som befester vår posisjon som

ledende leverandør av returautomater.

Det viktigste er kanskje bruken av et

kamera som med 25 bilder i sekundet

gir den informasjon som trengs for å

identifisere flaskene. 

Oppgaven var en teknologisk utfor-

dring hvor det daglig ble gjort utvikling

og fattet beslutninger. Det ble kjørt

med stramme frister, som ble overholdt.

Til tross for tilbakeslag: Mekaniske

deler og elektroniske brikker som ikke

virket som de skulle og underleveran-

dører som ikke holdt sine frister. Et

Finland regnes gjerne som et foregangsland når det gjelder returautomater.
Her har det i noen måneder vært samlet inn pantepenger til et
barnehospital i Helsingfors. TOMRA håper med det første å komme i gang
med lignende innsamlingstiltak i Danmark og Sverige.

Fra det finske barnehospi-
talet i Helsingfors, Finland

Feiring med bløtkake, etter
at salget av den nyeste
TOMRA-automaten, TOMRA
600, har passert 1000
solgte enheter



I løpet av de første ti måneder er 1000

maskiner installert. TOMRA-600 har

nesten helt ut erstattet sin forgjenger 

T-410 og satt en ny standard for retur-

automater for flasker. I 1998 er det

kommet en utgave av TOMRA-600

som også leser strekkoder. Dette åpner

for at alle typer returgods kan håndteres

i samme enhet. 

Ikke imitasjon
Etter innovasjon kommer imitasjon.

Men så langt er TOMRA ikke kommet.

Vi håper det blir lenge til. Vi vil helst

kommandere fra en posisjon fremst i

frontlinjen.

eget rom i Utviklingsavdelingen ble av-

satt og forsynt med egen kodelås.

Konkurrentene skulle ikke få snusen i

hva som var i ferd med å skje. 

Emballasjen mates liggende inn i retur-

automaten gjennom et hull i fronten.

Det er slutt på irriterende flaskevelt!

Bunnen først takk, hvis ikke blir flasken

pent tilbakelevert. Et bortgjemt sted i

Nederland ble en prototyp testet, i all

stillhet. Maskineriet var på dette tids-

punkt ikke mer avansert enn at pro-

sjektleder Tom P. Steidel identifiserte

flaskene der de gled over den ene

hånden mens han tastet en kode i en

bærbar PC med den andre. PC’en

sørget for en kvittering til kunden. 

Resultatet ble en automat som kan

håndtere en flaske i sekundet. På

grunnlag av gjenkjenningen gir den

beskjeder videre i systemet, slik at

flaskene ”fanges opp” i forhold til sin

størrelse når de faller ned på sorterings-

bordet, eller at de kan skyves sidelengs

dersom de skal komprimeres eller på

annen måte sorteres ut. Hver flaske får

altså sin individuelle behandling.

Vitenskapen bak automaten er meka-

tronikk, som er kombinasjonen av

elektronikk, mekanikk, optikk og data-

programmer. 

Det ble besluttet å introdusere auto-

maten i åtte land samtidig, ikke minst

for å sikre en klar overgang mellom

salget av en type automat til salget av

en annen. Arbeidsgrupper dro rundt i

to måneder før lanseringen for å foto-

grafere flasker til databanken. Hvert

marked har sine særegenheter som

krever individuell programmering. 

TOMRA-600 i butikkmiljø i
Danmark
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Personlig Initiativ
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Handle passende og umiddelbart
Ta ansvar

Overgå forventninger



Tekniker Bob Myko kom på en modifikasjon
som har redusert feilfrekvensen med hele 90
prosent

13

Tre snitt i en skive
En skivekomprimator på returauto-

matene for amerikanske metallbokser

ble etter hvert slitt og måtte skiftes.

Tekniker Bob Myko kom på en modi-

fikasjon som har redusert feilfrekvensen

med hele 90 prosent. Den enkle

løsningen har hatt stor betydning for

TOMRAs omdømme i USA, foruten at

den gir en kostnadsreduksjon ved at

antall serviceutrykninger ble kraftig

redusert. 

Siden modifikasjonen innebar at den

gamle skivekomprimatoren ble endret

før den igjen havnet i automaten, var

prinsippet om å resirkulere opprett-

holdt. 

Bob Myko er full av ideer, det var ikke

tilfeldig at det var nettopp han som fant

løsningen, sier en av hans tidligere over-

ordnede. Store resultater, men prin-

sippet for forbedringen er enkel. Bob

møtte litt motstand for ideen, men

hadde stå-på-humør og vant frem til

slutt.

Hva var det nå Bob Myko gjorde? Først

litt forklaring: Boksene faller etter iden-

tifiseringen ned i en trakt hvor skive-

komprimatoren står på skrå. Skiven

fanger boksen og trekker den ned

mellom skiven og en vegg. I denne

prosessen blir boksen flatklemt.

Problemene begynte da skiven ble så

slitt at boksene ble liggende å slure,

uten å bli trukket ned i fortapelsen.

Dette begynte å skje etter at rundt

regnet 1,5 millioner bokser hadde pas-

sert komprimatoren. Bob Myko kom på

å frese inn tre spor i den slitte skiven.

Når det er gjort, faller boksene litt ned i

sporet, blir fanget av fresekanten og flat-

klemming er neste. Sporene løste også

et problem selv en ny skive hadde med å

fange opp både de minste og de største

amerikanske boksene (King Cans, tar

nesten en liter).

TOMRA årsrapport 1997

Bob Myko kom på å frese inn tre spor i den slitte skiven. Når det er gjort,
faller boksene litt ned i sporet, blir fanget av fresekanten og flat-
klemming er neste. Sporene løste også et problem selv en ny skive
hadde med å fange opp både de minste og de største amerikanske
boksene.
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Isopor
Vaktmester Sigmund Rud hadde sett

seg lei av all isoporen som ble kastet. 

-Jeg synes det var forkastelig at vi fikk

inn så mye emballasje i isopor, samtidig

som vi selv kjøpte isopor for å beskytte

våre varer, sier han. 

Rud er ansatt ved TOMRAs hoved-

kvarter i Asker. Problemet var at iso-

poren som ble avfall hadde annen stør-

relse og form enn det det var bruk for i

produksjonen. Et annet, viktig element

er at isopor er brannfarlig og avgir

meget giftige gasser når det brenner. 

- Så jeg ringte litt rundt for å finne ut

om noen ville ta i mot isoporavfallet

vårt. Rockwool i Moss sa ja takk, under

forutsetning at det var 100 prosent ren

vare. Isopor brukes som innsats i pro-

duksjonen av veggisolasjon. 

Så Sigmund Rud samler opp i bunter

og sekk, og laster opp på biler som

allikevel kjører tomme tilbake til dette

området. Anslagsvis dreier det seg årlig

om 150 kubikkmeter. Selvfølgelig sor-

terer en også andre materialer ut for

særbehandling: Papir, papp og stål.

Finland
Finland er kanskje det land som har

flest returautomater i forhold til befolk-

ningen. Det går 1100 finner på en

returautomat. Finland er videre det

land hvor en kanskje er kommet lengst

med automatisering av flaskehånd-

teringen. Dagligvarehandelen er faktisk

blitt vant til at flaskehåndteringen er

svært avansert. Ari Matikainen er daglig

leder av TOMRA i Finland. Han så

både utfordringen for TOMRA og han

så løsningen. Men den støtten han

kunne forventet fra konsernets hoved-

kvarter i Asker kom ikke. Man hadde

ikke tid, og trodde ikke helt på ham.

Mot alle odds tok Matikainen ansvar.

Og fikk det til. 

TOMRAs finske datterselskap har stått

bak utviklingen av et system for auto-

matisk håndtering av den mest brukte

finske flaskestørrelsen. Denne har en

andel på hele 65 prosent av returflaskene

i dette landet. Videre er det utviklet et

system for automatisk stabling av kasser.

Uten det personlige initiativ hadde det

ikke blitt suksess. Idag er denne løsning-

en også benyttet i andre land.  

TOMRA årsrapport 1997

Sigmund Rud, vaktmester
ved TOMRA i Asker
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Fighting spirit
Tenker positivt og er optimistiske

Skaper lagånd
Har en vinners holdning og utholdenhet

positivt og er optimistiske
Skaper lagånd

ar en vinners holdning og utholdenhet
Tenker positivt og er optimistiske

Skaper lagånd
Har en vinners holdning og utholdenhet

ske
aper lagånd
 og utholdenhet

nker positivt og er optimistiske
Skaper lagånd

Har en vinners holdning og utholdenhet

Tenker positivt og er optimistiske
Skaper lagånd

Har en vinners holdning og utholdenhet

Tenker positivt og er optimistiske
Skaper lagånd

Har en vinners holdning og utholdenhet



Et søtt tilbud på kvitteringen 
Det synes sprøtt at TOMRA kan bidra

til at sjokoladesalget i en butikkjede i

Michigan, USA øker dramatisk. Det

skjedde da det sommeren 1997 ble

foretatt en test med rabattkuponger for

blant annet sjokolade på automat-

kvitteringene. 

Markedsføring med rabattkuponger er

storindustri i USA og en langt mer

utviklet markedsføringskanal enn i

andre land. Omsetningen er på mer

enn seks milliarder dollar og domineres

av spesialiserte selskaper med lang

erfaring. 

Derfor var det mange advarsler da

tanken om å kombinere en automat-

kvittering for innlevert tomgods med

en rabattkupong dukket opp i

TOMRA-systemet. Skulle TOMRA

Robert J. Lincoln og Cyndi Cobb

vinne frem, måtte det være fordi en

hadde en helt unik mulighet gjennom

automatkupongen til å friste forbruk-

eren til å hente en ekstra rabatt. Med de

fleste flaskeautomatene on-line i et

datasystem er det enkelt å skifte annon-

sør samt å måle hvor mange kuponger

som er delt ut. En ulempe for TOMRA

som kupongdistributør var – og er

fremdeles – at bedriften bare er etablert

i et fåtall amerikanske stater, og derfor

ikke kan knyttes til landsdekkende

kampanjer. 

En annen motforestilling var at distri-

busjon av kuponger er utenfor

TOMRAs normale forretningsområde.

I lang tid lå ideen svanger i organisa-

sjonen, før et initiativ fra datterselska-

pet i USA satte fart i prosessen.

Utfordringene var mange, ikke minst

på den tekniske siden. 

Returautomatene måtte få en ny skriver

som ga skarpe, klare kuponger – hver

gang. Hukommelsen i hver maskin

måtte økes. Den utfordringen ble løst.

Maskinene måtte gjøres  on-line for å

kunne programmeres fra sentralt hold.

Utfordringen ble løst. Det krevde opp-

gradering av maskinene og omlegging

av støtte- og vedlikehold. Løst. Totalt

kan nesten 10.000 maskiner etter hvert

bli berørt av omleggingen. 

Den mest utfordrende oppgaven var

kanskje å overbevise de store brukere av

rabattkuponger  som virkemiddel -

Coke, Pepsi, Hersey’s, Kraft, Procter &

Gamble – at dette kunne være en ny og

effektiv kanal. TOMRA USA ansatte

derfor Cyndi Cobb, med lang erfaring

fra denne bransjen. 

TOMRA årsrapport 1997 17
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I samarbeide med en større kjede i

Michigan er det kjørt pilotprosjekter

som alle ga gode resultater i form av økt

salg. Generelt økte salget fra knapt 10

til vel 30 prosent. For en spesiell

sjokolade ble det registrert økt salg på

113 prosent i den perioden retur-

automatene fristet med et avslag på en

lekkerbisken. 

- Det krevdes kampvilje å  gå inn i et

for oss nytt marked, påpeker Robert J.

Lincoln i TOMRA North America.

Han er ansvarlig for salg og markedsfø-

ring i USA. – Vi måtte bygge nettverk

og relasjoner for å fremstå som trover-

dige. Vi kunne ikke forvente å bli mot-

tatt med åpne armer. Dessuten var

kostnadene våre, i form av både inves-

teringer og innsats til utvikling og

installasjon, betydelige. 

Bidraget fra kupongvirksomheten kan i

USA utvikle seg til betydelige summer,

både om en måler i omsetning eller

netto inntekt. Kupongene skiller

TOMRA fra konkurrentene. Coupons,

anyone?

Logistikk med kampvilje
Hvert år spørres forhandlernettverket

om hva man synes om hovedkontoret i

Asker, også om Produksjonsavdelingen

som leverer maskiner og reservedeler.

Nettverket blir for eksempel bedt om å

si seg enige eller uenig i påstanden om

det er en akseptabel leveringstid og

presisjon. 

Resultatene har ikke alltid vært like

lystelig lesning. I 1994 svarte kun 52

prosent at de var fornøyd med leve-

ringstiden på reservedeler og fattige 37

prosent at de var fornøyd med ordre-

håndteringen. TOMRA var for dårlig!

Got a date – never late!
Avdelingen for reservedeler og repara-

sjon tok utfordringen. Det ble vedtatt

et program som garanterte når repara-

sjoner og reservedeler kunne leveres.

Slagordet var ”Got a date – never late!”

Dette snudde holdningen i avdelingen.

”Dette finner vi oss ikke i”, ble det sagt.

La oss bevise at vi kan klare det!

Programmet ble lansert med brask og

bram. 

Fra 1. januar 1995 ble det garantert en

bekreftelse innen 24 timer og levering

innen 15 dager. Ved forsinket levering

ble det lovet en kompensasjon på fra 25

prosent til gratis levering – dersom

TOMRA bruker mer enn 15 dager

utover garantert tid.

TOMRA årsrapport 1997

“Got a date- never late!”
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Det ble laget klistremerker og en

spesiell folder med svarslipp som fulgte

leveransene. Det var skepsis ute i

systemet, noen trodde de skulle kassere

inn mange gratis deler. Men avdelingen

satte sin ære i å gi bort minst mulig

samt levere under mottoet ”Keep all the

customers happy all the time”.

Kompensasjonen har så langt ligget

nede på noen få promille. 

Alle ventet høsten 1995 spent på resul-

tatet av den siste kundeundersøkelsen.

89 prosent var fornøyde. Dette steg i

1997 til en uslåelig rekord: 100 prosent

fornøyde kunder både for leveringstid

og ordrebekreftelse. 

Tell us what and when.  
We’ll make and send!
Høsten 1996 var det leveransetiden på

maskiner som fikk en dramatisk dårlig

score, bare 39 prosent av kundene var

fornøyde. Med reservedelsgarantien

som modell ble det etablert et nytt

prosjekt som garanterte leveranse av

maskiner innen 15 dager. 

Produksjonsplanene baserer seg på

prognoser som markedene sender inn.

Det ble etablert noen strategiske buffere

av moduler og hele kjeden med ”just in

time” og ”ship to line” ble trimmet.

Programmet startet 1. juni 1997 og ble

markedsført med klistremerker og 

T-skjorter til montørene.  

Spenningen var stor ved høstens

måling. Hva ville kundene si? Hele

96,7 prosent var nå fornøyde med leve-

ringstidene. Best av alt, ingen kompen-

sasjon er utbetalt så langt!

TOMRA årsrapport 1997

Forutsetningen er at prognosene er

realistiske. Da det kom inn dobbelt så

mange bestillinger på TOMRA-600

som prognosene tilsa, ble avdelingen

satt på litt av en ildprøve. Men alle fikk

leveringer som de ønsket. 

TOMRA ble i 1996 gitt en norsk pris

for sin logistikk. ”Logistikken har inspi-

rert fagmiljøet”, het det i begrunnelsen.

TOMRA har ca. 20 hovedleverandører,

med to til tre leverandører som leverer

ferdige moduler og enheter innen hvert

spesialområde. Over 90 prosent av

varene kommer til Asker etter ”just in

time” - prinsippet. 

Er da TOMRA perfekte? Ikke helt.

Bedriften kan bli enda bedre når det

gjelder kommunikasjonen med nett-

verket. Det jobbes med saken.
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Entusiasme kan løse så mangt. Som å

gjøre vanskelige, tunge eller kjedelige

oppgaver morsomme å utføre. Eller gi

dem en høyere dimensjon i en følelse av

fellesskap. For entusiasme er helst

sosialt, hvor det knyttes bånd mellom

kjente og ukjente. 

Idrett burde være et godt eksempel.

Mennesker som var ukjente for hveran-

dre jubler i unisont fellesskap når

Green Bay Packers scorer under Super

Bowl. Touchdown! Eller bytt ut med

ditt eget favorittlag. Drillos? Er du

japaner, er en tribuneplass under et

sumo-mesterskap noe av det nærmeste

du kommer entusiasmens høysal.  

Eller selve arrangementet, da. I Norge

ble olympiaden på Lillehammer og ski-

VM i Trondheim gjort mulig gjennom

den entusiasme de frivillige utviste. Det

samme som under sommerolympiaden

i Los Angeles. Folkefester!

Entusiasme er fellesskap. Entusiasme

skal deles. TOMRA er flasket opp på

entusiasme. Gründerne delte sin

entusiasme med sine medarbeidere og

gjorde det morsomt å jobbe i selskapet.

Det utviklet seg et sosialt miljø med

sanger, sammenkomster og andre sær-

egenheter du må være TOMRA-ansatt

eller antropolog for å forstå. Du finner

entusiasmen hos teknikere og produk-

sjonsfolk, hos selgere og andre represen-

tanter, hos ledere og støttepersonale.

Resultatet er slikt som den turbo-

holdning som ble etablert rundt den

leveringsgaranti du alt har lest om, eller

kakefesten da TOMRA-600 nummer

1000 ble passert, eller TOMRA-koret

som synger TOMRA-sangen. Smil

gjerne, men her bygges personlige og

sosiale nettverk som gagner både

bedrift og den enkelte.  

I krigen med Halton
Sammenslutningen mellom Halton og

TOMRA skapte umiddelbart en utfor-

dring. Hvordan forene to organisasjo-

ner som var vant til å konkurrere? To

kulturer skulle forenes i en. Det skulle

skapes et menneskelig fellesskap, faglig

og sosialt. 

TOMRA og Halton i vennskape-
lig “krig” i forbindelse med
sammenslåingen



Det ble valgt en ved første øyekast

dramatisk løsning: Å gå til krig! Nå vet

vi fra historien at krig samler. Det er

mange eksempler på despotiske ledere

som føler de sitter utrygt på tronen og

derfor går til krig for å forene folket bak

seg. Når alle har ledd seg skakke av

denne parallellen, så var altså poenget

for TOMRA å gjøre noe som markerte

et brekk med fortiden. I tillegg skulle

det bygges lagånd. De to bedriftenes

feltkorps ble tatt med ut i skogen, satt

sammen i blandede lag, utstyrt med

kamuflasjedrakter og fikk geværer som

skjøt … malingklatter! 

Sporten heter ”paintball”  og vinner

stadig utbredelse. Det er en slags 

indianer og hvit for voksne. Lag

konkurrerer med hverandre – den som

blir truffet av en malingklatt er ute! I

dette tilfellet vant alle, fordi opera-

sjonen forente Halton og TOMRA til

en entusiastisk gjeng som så mulig-

hetene i samarbeid.  

Hesten TOMRA
Det er en TOMRA som har passert

flere hindere enn de fleste. Dette gjelder

hesten TOMRA, som eies og ris av

Henrik Friis. Sprangridning er samspill

og fortrolighet mellom hest og rytter.

Fart, avstand til hinderet og et øye på

neste utfordring. Slik er sporten. På sitt

beste er det knapt noen idrett som er en

slik nytelse for øyet. Hvor ellers

kommer utøverne så striglet og stiv-

pyntet!

Henrik Friis har 27 års erfaring fra

dansk dagligvarehandel og er i dag en

særpreget leder for det danske datter-

selskapet. Det er helt sikkert ikke kjede-

lig å samarbeide med Friis. Han har

ingen ingeniørbakgrunn, bare praktisk

erfaring fra bransjen. Dette er et lite

poeng i følgende historie, som har med

det å se neste hinder i tide og satse med

entusiasme: 

Dansk arbeidsmiljølovgivning er streng

og blir nøye fulgt opp av myndig-

hetene. Særlig gjelder dette bestemmel-

sene for ungdom under 18 år. Disse

Det ble valgt en ved første øyekast dramatisk løsning: Å gå til krig! Nå
vet vi fra historien at krig samler. Det er mange eksempler på 
despotiske ledere som føler de sitter utrygt på tronen og derfor
går til krig for å forene folket bak seg.
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Henrik Friis på hesten
TOMRA



unge arbeidere må for eksempel ikke

løfte 10 kg over knehøyde og de kan

ikke strekke seg frem mer enn 40 cm.

Bestemmelsene hadde betydning for

utformingen av flaskebordet inne bak

returautomatene. Dersom da ikke

butikkene skulle avholde seg fra å bruke

ung (og billig) arbeidskraft. Lite aktu-

elt, det. Det er mange drømmer en 

17-åring kan oppfylle etter noen

ettermiddagstimers arbeid i butikk.  

Så Henrik Friis designet selv en bord-

rydder. Med et bånd trekkes flaskene

mot den som rydder. Arbeidsmiljø-

bestemmelse oppfylt, hinder passert. 

Et drev kan manuelt eller elektrisk heve

ryddebordet til riktig arbeidshøyde.

Bestemmelse oppfylt, hinder passert.

Plastflasker havner i en container hvor

Friis har lagt en duk i bunnen som kan

snelles opp med sveiv, så arbeideren kan

stå med rett rygg å plukke flaskene over

i kasser. Bestemmelse oppfylt, hinder

passert. 

Patentene på dette ekstrautstyret er

registrert på Henrik Friis. Flere syste-

mer er solgt fra Danmark til Sverige og

Nederland. - Jeg liker å ha frihet til å

kunne ta selvstendig initiativ, sier

Henrik Friis. Han opplever en høy grad

av personlig entusiasme omkring

TOMRA. Bedriften legger opp til at

folk tar ansvar selv. For å holde kontakt

med kundene skriver Friis selv nyhets-

brevet ”Flaskeposten” og sender det til

130 mottakere. Entusiasten. 
Henrik Friis ved bordrydderen
han designet



- Erfaring har lært meg at ”den grønne

bølgen” kun er en drøm. Det finnes

ingen uavhengig, sterk etterspørsel etter

grønne produkter som gjør hardt,

planmessig arbeid på bedriftssiden over-

flødig. Dette sier Jørgen Randers, vise-

generaldirektør i WWF Verdens

Naturfond og styremedlem i TOMRA.

Strategien for TOMRA må derfor være

å satse på markedet og ha det mest

lønnsomme tilbudet. Slik gjør vi natur-

vern best! Vi kan ikke basere oss

utelukkende på at myndighetene går

inn med pålegg og lovreguleringer. 

-Det finnes ikke noen grønn bølge, og

derfor ingen automatikk som øker

TOMRAs volum. Når TOMRA nå

lykkes, er det ikke fordi andre vil re-

sirkulere, men fordi vi påtvinger marke-

det gode løsninger. Det går bra med

TOMRA fordi vi samler inn flasker og

bokser på en måte som gir fortjeneste

til dem som deltar. 

-Det er svært viktig at det miljømessig

riktige også gjøres økonomisk lønn-

somt, fortsetter Jørgen Randers. Jeg er

derfor meget fornøyd med at TOMRA

nå har en slik teknologi at det blir mer

økonomisk å gjøre noe. 

Randers viser til at den økonomiske

fremgangen for TOMRA bygger på

godt håndverk og er resultatet av hardt,

tungt industrielt arbeid. 

-Før var det bare der myndighetene

hadde pålagt panteordninger det var

mulig for TOMRA å gjøre noe. Nå

skjer det jeg som naturverner er mest

glad for, nemlig at drikkevareemballasje

lar seg returnere uten bruk av pant, sier

han.  “Kom hit med din emballasje”,

lyder reklamen, “så kan du vinne en

stor premie”. Men for å ha en sjanse til

å vinne, må du sende flaskene gjennom

en maskin. Samtidig får du reklame på

loddseddelen. 

-Betalingen for reklamen vil drive dette

pantesystemet. At drivkraften ligger hos

reklamekjøperen og ikke myndig-

hetene, det er slike ting som fascinerer

meg som naturverner. 

Miljøvernløsere
-Både WWF Verdens Naturfond og

TOMRA er i bransjen for miljøvern-

løsninger, påpeker Jørgen Randers. Han

viser til at på 1980-tallet var WWF

mest opptatt av å tvinge regjeringene til

å foreslå strengere miljølover. Nå

samarbeider organisasjonen heller med

bedrifter som fremmer miljøvennlig

teknologi og produkter. WWF ønsker å

påvirke ledende bedrifter til å gjøre sine

ting på en måte som bygger opp om

godt naturvern. Forutsetningen er

bedriftsøkonomisk lønnsomhet. 

-Som for eksempel i ABB ønsker vi at

det investeres i renere gassturbiner, slik

at det blir generert elektrisitet med

minimale utslipp. I sin søken etter

samarbeidspartnere har WWF også

vært i kontakt med TOMRA.

Visegeneraldirektøren i WWF under-

streker behovet for bærekraftig ut-

vikling. Spesielt energisiden opptar

ham. Verdens økende energiproduksjon24 TOMRA årsrapport 1997

Den grønne bølgen er for
drømmere



er en av de største truslene mot naturen,

ikke minst ved de konsekvenser klima-

endringer vil få for økosystemet. 

Resirkulering
-Naturvennlig energiproduksjon hjelpes

ved energisparing, gjenbruk og resirku-

lering. TOMRA er verdensleder på det

sistnevnte felt. Vi er på nippet til å

gjøre innsamling av nesten all embal-

lasje bedriftsøkonomisk lønnsomt i seg

selv. Det er det perspektiver i. Det er

helt åpenbart at dette markedet er

veldig stort, sier Jørgen Randers.

Han viser til at TOMRA nå har en om-

setning hvor maskinproduksjon og

installasjon har en synkende andel.

Spesielt USA er et marked hvor hoved-

misjonen er blitt å få lukket material-

strømmene for emballasje. 

Å satse på bedriftsøkonomisk lønn-

somme løsninger utelukker ikke et

fortsatt holdningsskapende arbeid for

naturvern. Kanskje tvert i mot. Jørgen

Randers bor i en liten landsby rett

utenfor Genève i Sveits, der innsam-

lingssentre for frivillig resirkulering av

avfall spiller en stor rolle. 

-Her er det kildesortering opp og ned

og frem og tilbake. Landsbyen har

2000 innbyggere, hvorav halvparten er

utlendinger. Alle vet at sveitserne er

flinke og systematiske når det gjelder å

sortere avfall. Det går imidlertid bare

noen uker før en nyinnflyttet oppfører

seg som en sveitser. Denne forbilde-

effekten gjør at folk som kommer rett

fra Manhattan jevnlig kjører og sorterer

avfallet sitt i et 10-talls containere for

slikt som blikkbokser, hageavfall, store

Jørgen Randers
Jørgen Randers ble kjent da han deltok

i arbeidet med utredningen ”Limits to

Growth”, som på begynnelsen av 1970-

tallet gjorde mange oppmerksomme på

at økonomisk vekst kunne ha sine

grenser. I 1974 var han med å etablere

Gruppen for Ressursstudier, GRS. Etter

å ha arbeidet med industriutvikling og

et kort opphold i Finansdepartementet

ble han i 1981 valgt til leder for

Bedriftsøkonomisk Institutt, BI, der

han var frem til 1989. Etter i noen år å

ha arbeidet for skipsreder Knut Kloster

var Jørgen Randers arbeidende styre-

formann i P4 og andre norske selskaper,

før han 1. januar 1994 ble visegeneral-

direktør i WWF. 

og små kvister, kjøleskap, neonrør,

brukt matolje, ja alt kan du få levert.

Dette er viktig, og det er en entusiasme

knyttet til handlingen som er meget

imponerende. 

WWF
WWF Verdens Naturfond har nær fem

millioner medlemmer og er permanent

tilstede i mer enn 50 land. Totalt står

mer enn 3.000 mennesker på lønnings-

listen. Budsjettet økte med ni prosent i

fjor, til en omsetning på 350 millioner

dollar. WWF er verdens største

uavhengige naturvernorganisasjon.

Organisasjonen endrer nå karakter fra

sterkt sentralstyrt til å gi det lokale

apparat et stort ansvar. 

Det var på begynnelsen av 1990-tallet

både målsetting og strategi ble lagt om.

I bunn ligger WWFs ønske om å verne

naturen, gjennom å bevare det biolo-

giske artsmangfold, støtte opp om en

bærekraftig utnyttelse av ressursene og å

redusere økende forbruk og

forurensning. 
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der. Dette knytter an til det første

punktet om at styremedlemmene ikke

kan være med i for mange styrer, fordi

slike reiser krever at en kan sette av fire-

fem dager, påpeker Jan Chr. Opsahl. 

Det tredje punktet Opsahl tar frem er

at en må begrense antall styremedlem-

mer. Dersom en teller de aksjonær-

valgte medlemmer, tror han fire eller

maksimum fem medlemmer er det

optimale. 

Ineffektivitetskoeffisienten
For 40 år siden skrev den britiske

journalist og historiker Cyril Northcote

Parkinson en serie bøker som på en

festlig måte tok for seg ”Parkinsons

lover” for næringsliv og samfunns-

styring. Den mest kjente er hans første

lov, om at arbeidet alltid tar opp den

tid som er til disposisjon. En ”avlegger”

av denne loven er påstanden om at det

er de med mest å gjøre som synes å ha

best tid. 

For styrer fant Parkinson ut at ineffek-

tivitetskoeffisienten var minst ved fem

medlemmer. Når styret var en

regjering, ville den da bestå av en uten-

riksminister og en for henholdvis

finans, justis og forsvar. Femtemann

hadde ikke spesielt greie på noen av

disse områdene, og var derfor stats-

minister. Ineffektiviteten ville være høy-

est ved 21, fordi all motstand mot

ytterligere utvidelse da bryter sammen.

Samtidig er forsamlingen nå så stor at

de som tar ordet føler seg forpliktet til å

reise seg og holde formelle, tidkrevende

innlegg. I tillegg møtes de fem mest

sentrale på forhånd i et “indre kabinett”

og avgjøre det meste seg imellom. 
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TOMRAs styre er ingen festkomite.

Styreformann Jan Chr. Opsahl har

sterke meninger og store ambisjoner

knyttet til styret og dets arbeidsform. 

-Vi ser nå i USA hvordan amerikanske

investorer er blitt opptatt av “corporate

governance”. Dette er en reaksjon på

styrer som åpenbart ikke fungerer godt

nok, sier Opsahl. Han ønsker sammen

med resten av styret i TOMRA å kom-

me en tilsvarende utvikling i Norge i

forkjøpet. I dette intervjuet setter han

opp en serie punkter for organisering

og arbeidsform i et handlekraftig styre. 

Begrenset antall verv
-Det første punktet er at det er begren-

set hvor mange styrer man kan være

medlem av. Styrearbeid krever tid.

Spesielt tror jeg dette er viktig for høy-

teknologiske bedrifter som vår, hvor det

kreves mer av styrets tempo og fantasi

enn i de tyngre industribedriftene, sier

TOMRAs styreformann. Selv har

Opsahl seks styreverv, noe han synes er

i overkant og helst vil redusere til fire

eller fem. 

For at styret skal kunne ha en kontinu-

erlig påvirkning, bør det være mellom

seks og åtte møter i løpet av året. Dette

er punkt nummer to.

I tillegg skal minst et av styremøtene

holdes utenfor hovedkvarteret. 

-Det er viktig at styret får en slik opp-

levelse, og at ansatte ute får møte styret

på nært hold. Med den størrelse vi har

fått på vårt engasjement i USA, betyr

det i praksis at et møte hvert år holdes

De beste styrer gjør 
det bedre



Styret er eiernes representanter
Jan Chr. Opsahl understreker sterkt at

et styremedlems hovedmotiv ikke skal

være styrehonoraret: De skal represen-

tere aksjeeierne. 

-Medlemmene må minst representere

egne aksjer til en verdi av fra en til to

årslønner, sier Opsahl. Han mener bare

medlemmer med slike eierinteresser vil

ha det engasjement som er nødvendig

for å gjøre en god jobb. 

Opsahl har selv 83.724 aksjer, mens

Tharald Brøvig har 116.911, Svein

Jacobsen 56.923, Jørgen Randers

10.016 og Christian Thommessen

foreløpig ingen aksjer. 

-Det er et sterkt incentiv til styremed-

lemmene å kunne kjøpe og beholde

aksjer. Da vil de kunne får en aksjepost

som er i samsvar med deres interesser.

Jeg skulle ønske at dette ble mer sosialt

og allment akseptert her i Norge.

TOMRAs styreformann har en klok-

kertro på at aksjemarkedet er den mest

dugelige styringsform: -En virkelig

investor vil tenke langsiktig, påpeker

han og avviser at aksjemarkedet priori-

terer maksimalt utbytte og medfølg-

ende kortsiktig tenkning.

-De fleste styrer jeg kjenner arbeider ut

fra en økonomisk langsiktig synsvinkel.

Markedet vil skjære igjennom nettopp

hvis styret ikke handler langsiktig.

Ryddegutt og villmann
Jan Chr. Opsahl kjenner TOMRA

godt. Han ble ansatt som viseadmini-

strerende direktør våren 1986 og rykket

kort tid etter opp til administrerende.

Bedriften var inne i en krise, ikke minst

fremtvunget av store tap i USA. I vel to

år satt han som toppleder. Antall

sammenheng, påpeker Jan Chr. Opsahl

og viser til bedriftens verdier. 

-Jeg tror vi gjør de riktige tingene med

oss selv. De andre styremedlemmene vil

kunne fortelle at møtene våre er både

utfordrende og spennende. Og vi må ha

et element av entusiasme. 

De vanskelige årene fra 1986 demon-

strerer for ham hvordan verdiene kan

komme til uttrykk og vise sin verdi. 

-Nederlag var ikke noe tema i 1986. Vi

hadde til de grader ”fighting spirit”. Og

uten det personlige initiativ som ble

vist ville det ikke gått. 

Opsahl trekker frem en litt over-

raskende vinkling på verdien integritet:

-Petter Plankes personlige holdning og

menneskesyn var en meget sterk faktor

i at vi løste kriseproblemene. Han

hadde virkelig bygget opp en integritet

i bedriften. Bedriftskulturen var så

skikkelig, med slike menneskelige hold-

ninger at det var noe konstruktivt å

bygge videre på. Petter er kanskje det

flotteste menneske jeg har arbeidet for,

sier Opsahl om gründeren han etter-

fulgte som daglig leder . 

-Om vi ser på dagens situasjon, så betyr

fighting spirit at vi kommer igjen og

igjen. Kombinasjonen av integritet og

fighting spirit gjør at vi kan se det

andre ikke så enkelt ser. Personlig

initiativ kan ofte være mest selvopphol-

delse og er derfor en klassisk felle for

mange store bedrifter. Hvordan vi kan

opprettholde den enkeltes initiativ på

en slik måte at vi driver bedriften videre

er et tema jeg er opptatt av, sier styre-

formann Jan Chr. Opsahl. Han har selv

antydet et valgspråk: Du kan om du

selv vil!

ansatte ved hovedkvarteret i Asker ble

redusert fra 132 til 62. Kostnadene ble

det første året skåret ned med hele 56

prosent. 

-Jeg var den gang en ung villmann, sier

Opsahl selv. -Jeg har fremdeles en form

og en tone som kan være røff, og er

fremdeles en villmann. Dette er min

personlige stil. Men er jeg en god styre-

formann? Kanskje er jeg for operasjo-

nell. Men jeg tror jeg har lært å ta meg

fra driftserfaring til visjon og strategi,

sier han. Styreformann ble han i 1989.

-Uten incentiver ville TOMRA ikke

klart seg gjennom den krisen vi da had-

de. Det var ekstremt hvordan vi jobbet.

Jeg tror jeg var hjemme til middag tre

ganger i løpet av det første året. Vi var

drevet av faglig stolthet, ønsket om ære

og at familiene våre skulle få en

uavhengig fremtid. Dette er drivkrefter

som fortsatt gjelder. 

Gode, gamle busser
Det nest siste punktet Jan Chr. Opsahl

trekker frem er at styremedlemmer kan

bli for gode busser, eller bli det som

også er kjent som ”Gutteklubben Grei”.

-Sist, men ikke minst, er det et spørs-

mål om hvor lenge et styremedlem skal

få sitte. På den ene siden tar det tid før

et styre fungerer, og det må tas høyde

for det. På den annen er det fornuft i at

slike stillinger følger filosofien bak det å

ansette folk på åremål. I praksis betyr

det at et styremedlem bør sitte i maksi-

malt 14 år. 

TOMRAs verdier
-Gjennom å fokusere på vettig bedrifts-

styre eller ”corporate governance” er vi i

TOMRA-styret innovative i en norsk

27TOMRA årsrapport 1997



28

TOMRA er idag inndelt i to geogra-

fiske forretningsområder, Business Unit

Europa og BU Amerika.

Salgsutviklingen innenfor disse områ-

dene er nærmere beskrevet i Note 1 til

regnskapet. På de følgende sidene vil vi

kort forsøke å beskrive både aktivi-

tetene og strategien innenfor hvert

forretningsområde

Aktivitetene i BU Europa var i 1997

sterkt preget av to hendelser; introduk-

sjonen av TOMRA-600 Ultima i åtte

markeder i april, samt overtagelsen av

Halton System Group i juni.

Omsetningen for BU Europa utgjorde

515 MNOK i 1997, en økning på 18%

fra 1996. Veksten er i sin helhet gene-

rert av oppkjøpene av distributøren i

Østerrike, Tomra Leergutsysteme

GmbH, samt Halton System Group.

Det var forventet lavere vekst i Europa

som følge av varslet redusert aktivitet i

Sverige og Finland.

Virksomheten i Tyskland ble sterkt

preget av fallende priser i markedet i 

1. kvartal, og omsetningsveksten for

året på 18%, justert for effekten av

Halton-oppkjøpet var lavere enn for-

ventet. Ordreinngangen mot slutten av

året var imidlertid god og ordrereserven

ved begynnelsen av 1998 er tilfredsstil-

lende. Det ventes en fortsatt positiv

utvikling i salget i 1998.

Introduksjon av TOMRA-600 i april

viste seg å være en enda større suksess

enn man hadde forventet. Maskinens

brukervennlighet og nye teknologiske

plattform ble meget godt mottatt, og

salget i løpet av året oversteg langt

prognosene med over 900 automater

installert. Danmark alene har installert

229 TOMRA-600, 30 % over forventet

salgsnivå. Også i Nederland, Tyskland

og Norge var salget meget godt, og 

flere kjeder har gitt uttrykk for at de

ønsker å standardisere på TOMRA-600

i fremtiden. 

TOMRA-600 leveres med modem som

standard. On-line tilknytting represen-

terer nye muligheter for introduksjon

av verdiøkende tjenester, bedret til-

gjengelighet og mer effektiv service.

Oppkjøpet av Halton System Group,

TOMRAs største europeiske konkur-

rent, har medført et intensivt arbeid

med å integrere de operasjonelle virk-

somhetene. TOMRA og Halton hadde

overlappende salgs- og service-selskaper

i Sverige, Danmark, Nederland og

Tyskland. I disse landene, samt Norge

og Finland, er nå aktivitetene integrert i

en felles salgs- og service-organisasjon.

Både TOMRA og Haltons produkt-

grupper videreføres.

Integrasjonsarbeidet ble sluttført ved

utgangen av året, og TOMRA har nå

en betydelig mer effektiv salgs- og

service-organisasjon med et bredere

tilbud av produkter og tjenester. Vi står

derfor nå betydelig bedre rustet til å

vidreutvikle det europeiske markedet.

Etter integrasjonen av Halton har

TOMRA 466 medarbeidere i Europa.

TOMRA har nå totalt 29.000 installa-

sjoner i Europa hvorav over 5.500,

hovedsakelig i Sverige og Finland, erTOMRA årsrapport 1997
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knyttet opp on-line til TOMRAs nasjo-

nale servicesentere. Den høye tettheten

av installasjoner i enkelte markeder

øker mulighetene for å tilby nye verdi-

økende tjenester, kontrollsystemer og

løsninger for kommunikasjon med

brukerne.

I andre halvår startet TOMRA et

program for innsamling av pantepenger

til tre norske hjelpeorganisasjoner;

Flyktningerådet, Frelsesarméen og

Norsk Folkehjelp, gjennom automater i

den norske kjeden Norgesgruppen. I

løpet av første halvår 1998 regner vi

med at 600 automater er oppkoblet.

Tester av tilsvarende program foregår

også i Sverige og Finland.

I forbindelse med oppkjøpet av Halton,

overtok TOMRA også en 18% eier-

andel i selskapet Retourette BV i

Nederland. Her har TOMRA, sammen

med dagligvarehandelen og butikkarki-

tekter, utviklet et konsept med kom-

plette installasjonsløsninger for mottak

av alle typer drikkevareemballasje og

annet resirkulerbart materiale. Kon-

septet ivaretar foruten mottaksløsning-

er, der TOMRAs teknologi benyttes,

også kvalitetssikring av gjenvinnings-

prosessene samt komplette butikkløs-

ninger med fokus på miljødesign, infor-

masjon og opplevelser for barna.

Til tross for at det arbeides med endret

lovgivning for pant og resirkulering i

flere europeiske land ga 1997 ingen

innføring av nye pantsystemer. Den

planlagte innføringen av pant på

engangsemballasje i Norge gjennom

RESIRK ble utsatt, og forventes ikke å

tre i kraft før tidligst 1. januar 1999. 

Direktøren for BU Europa, Tore Gulli,

fratrådte sin stilling  i februar 1998.

Fratredelsen skjedde etter eget ønske,

og Gulli har nå andre arbeidsoppgaver i

TOMRA. Inntil ny leder for BU

Europa er utpekt, vil adm.direktør Erik

Thorsen fungere som ansvarlig for

forretningsenheten.
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For BU Amerika var 1997 et spennen-

de år, preget av sterk vekst i omsetning,

strategiske oppkjøp og flere initiativer

rettet mot videre utvidelse av TOMRAs

eksisterende tilbud av produkter og

tjenester. Utviklingen bekrefter at vår

satsing på å bli en totalleverandør av

integrerte tjenester er berettiget. Enda

viktigere var det at vi fikk bevist vår

gjennomføringsevne. Resultatet for

1997 kan i hovedsak tilskrives fortsatt

vekst i antall leasede returautomater, en

utvidelse av tjenestetilbudet innenfor

materialhåndtering, samt fortsatt utvik-

ling av nye markeder. Vi fikk god av-

kastning på våre investeringer i 1997,

samtidig som vi satset offensivt for å

sikre fremtidig vekst. 

Installasjon av automater
BU Amerika hadde et rekordår i 1996

målt i antall installerte automater; hele

2.411 automater ble utplassert. I 1997

avtok takten i nye utplasseringer til

1.550 automater. Denne nedgangen var

stort sett ventet, men veksten i statene

Iowa og Oregon ble noe svakere enn

antatt. De fleste automatene ble instal-

lert i det nordøstlige USA og i staten

Michigan. I disse markedene er

TOMRAs andel av alle installasjoner av

returautomater rundt 90 prosent. 

Vi ser betydelige muligheter til å øke

antall utplasserte automater gjennom å

fokusere på mindre butikker i tiden

fremover. Full markedsdekning kombi-

nert med en infrastruktur for material-

håndtering gjør det i økende grad kost-

nadseffektivt å betjene dette markeds-

segmentet. Vekst i markedet for mindre

dagligvarebutikker vil også bli hjulpet

av TOMRAs evne til å utvikle og levere

rimelige returautomater.

Bedriftsoppkjøp
I april 1997 overtok TOMRA selskapet

Clean Environments drift av retur-

TOMRA årsrapport 1997
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automater. Ved overtagelsen hadde

Clean Environment i alt 200 TOMRA

og Halton automater utplassert i staten

Massachusetts. Aktiviteten ble overført

til vårt datterselskap Mobile

Redemption Inc.

Som en del av TOMRAs kjøp av

konkurrenten Halton, tok vi over

Haltons amerikanske virksomhet innen

returautomater med virkning fra juli

1997. Halton hadde sin amerikanske

base i Maine og betjente hovedsakelig

to store kunder i dette markedet, som

den eneste leverandøren av returauto-

mater. 

Med virkning fra august 1997, overtok

TOMRA materialhåndteringsvirksom-

heten til CARCO Inc. Selskapet be-

tjente Albany-området i staten New

York, og var eid av fem større lokale

tapperier. Overtagelsen var et ledd i en

planlagt omorganisering av våre aktivi-

teter i området fra Albany til Rochester.

CARCOs aktiviteter er slått sammen

med TOMRAs eksisterende material-

håndteringsoperasjoner i Syracuse og

Rochester. Som en del av omstrukture-

ringsplanene, vil TOMRA tilby tappe-

riene en minoritetsandel på opp til 45

prosent av den nye enheten. Selskapet

skal håndtere all drikkevareemballasje,

også fra manuelle mottak som represen-

terer 60% av samlet volum. 

Forretningsutvikling
Tre sentrale initiativer innenfor forret-

ningsutvikling ble tatt i 1997. Det vik-

tigste av dem var ordningen med hen-

ting og viderebehandling av drikkevare-

emballasje for hele staten Michigan.

Ideen til Michigan-prosjektet ble unn-

fanget for mer enn to år siden. I 1996

startet man byggingen av et teknisk

avansert og automatisert depot for mot-

tak og håndtering av drikkevareembal-

lasje. Det nye anlegget er på ca. 7.000

kvadratmeter og ligger i Howell utenfor

Detroit. Byggingen av anlegget var vik-

tig for å tydeliggjøre vår hensikt om å

bli en fullserviceleverandør. Depotet var

imidlertid enda viktigere i lys av tappe-

rienes strenge kostnadsrammer, som

bare kan imøtekommes gjennom et

automatisert system.

Samtidig som vi bygde ut infrastruktu-

ren i Michigan, førte vi en dialog med

Michigan Soft Drink Association

(MSDA) med sikte på en langsiktig

kontrakt. Fra et opprinnelig forhand-

lingsforslag som ble fremlagt i novem-

ber 1996, via et revidert forslag levert i

februar 1997, en joint-venture avtale

med Schupan and Sons Inc. som var

klar i april 1997 og en intensjonsavtale

inngått med MSDA den 15. mai 1997,

endte vi opp med en langsiktig kon-

trakt med MSDA den 22. september

1997. Kontrakten ga oss en avtale som

omfatter håndtering av mineralvanns-

bokser og -flasker og som totalt repre-

senterer 65% av den samlede mengden

drikkevareemballasje i Michigan. De

resterende 35% representeres av mer

enn 90 forskjellige øldistributører.

Michigan Beer and Wine Wholesalers

Association (MBWWA) representerer

en del av dem. Tretti distributører har

inngått avtaler med MBWWA, de res-

terende har valgt å forhandle om avtaler

i mindre grupper eller individuelt. 

Forhandlingsprosessen med øldistribu-

tørene begynte i september 1997.

Mange konseptuelle spørsmål er tatt

opp, og vi forventer å inngå langsiktige

avtaler i løpet av første kvartal 1998. I

oktober 1997 startet vi opp i et be-

grenset antall butikker i den vestlige

delen av staten Michigan. Denne grad-

vise oppstarten har gitt oss muligheten

til ytterligere å forbedre våre transport-

tjenester og konsepter for håndtering

og administrasjon av emballasje, sam-

tidig som vi har fått bekreftet at vi har

valgt rett tilnærmingsmåte. Vi forventer

at en tilsvarende ordning for Michigans

østlige deler vil starte opp i mars 1998,

og at drift i full skala vil ta til i hele

staten fra april 1998.

Et nytt forretningskonsept med rabatt-

kuponger trykket på kvitteringer for

pant, ble testet i Michigan i tredje

kvartal av 1997. TOMRAs plattform av

returautomater gir oss en unik mulighet

til å distribuere rabattkuponger til kun-

dene like før de skal ta en kjøpsbeslut-

ning. Resultatene fra forsøket har vært

meget oppmuntrende. En stor andel av

kupongene ble innløst, og salget av de

markedsførte produktene økte kraftig.

Rabattkuponger er en interessant, ny

forretningsmulighet for TOMRA med

potensielt store fortjenestemarginer. Vi

har planer om å sette dette nye systemet

i ordinær drift i større butikker i

Michigan i løpet av annet kvartal 1998.

På bakgrunn av erfaringene i Michigan

vil vi introdusere konseptet også i andre

markeder senere i 1998.
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løsninger i etablerte pantmarkeder med

tradisjon for retur av emballasje. I de

neste årene vil vi fokusere sterkt på

ekspansjon av våre aktiviteter til alle

markeder der det er innført pantord-

ninger, inkludert California. I tillegg vil

vi øke mengden av emballasje vi hånd-

terer i alle markeder. Vi har tro på fort-

satt sterk vekst i de deler av det ameri-

kanske markedet som har innført

pantordninger, men vi vil også posisjo-

nere TOMRA for videre vekst i ikke-

pant stater. 

TOMRA inngikk i februar en avtale

med Wise Recycling LLC om kjøp av

aktivitetene til Reynolds Recycling

Divison på vestkysten av USA.

Virksomheten består hovedsaklig av

aktiviteter i California samt i ikke-pant-

statene Colorado, Washington, New

Mexico og Hawaii. Selskapet hadde en

omsetning på USD 40 millioner og et

resultat på USD 0,9 millioner i 1997.

Kjøpesummen på USD 8,0 millioner

omfatter med tilsvarende markedsverdi

eiendommer, bygninger og andre drifts-

midler. Oppkjøpet forventes gjennom-

ført med virkning fra 1. mars 1998, og

vi regner med at det vil bli av avgjøren-

de betydning for vår etablering i

California. Et sterkt fotfeste i USAs

mest folkerike stat, samt tilstedeværel-

sen i de øvrige, ventes å gi verdifulle

bidrag til TOMRAs utvikling på lengre

sikt.
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Vår økte tilstedeværelse i Massachusetts

ga oss et godt springbrett for å lansere

et hente- og håndteringssystem som

betjener 2000 butikker i hele staten.

Ordningen ble innført i august 1997.

TOMRA har inngått mer enn 30 lang-

siktige distribusjonsavtaler for disse

tjenestene. En stor del av utsalgsstedene

som omfattes av avtalene, har ennå ikke

returautomater. Lovgivningen i

Massachusetts tillater bare et fåtall

butikker å selge alkoholholdige drikker,

en situasjon som skiller seg fra den vi

finner i andre pantmarkeder. Utbygg-

ingen av tilbudet i Massachusetts vil

ventelig gi oss rom for å utvide våre

returtjenester samt å øke volumet av

emballasje som vi henter og behandler

videre. Begge disse forholdene peker i

retning av sterk vekst i dette markedet. 

Markedsutsikter
I tiden fremover vil TOMRA i stadig

større grad være involvert i design, byg-

ging og drift av totalsystemer for

gjenbruk og gjenvinning av drikkevare-

emballasje. Veksten vil være avhengig av

hvor kostnadseffektive vi kan gjøre

disse systemene. TOMRA har et unikt

utgangspunkt for å befeste sin leder-

posisjon som leverandør av disse tjenes-

tene fordi vi tilbyr brukervennlig tek-

nologi, on-line og integrerte systemer

for databehandling og sofistikerte

håndteringsløsninger. Vi vil fortsette å

prøve ut konsepter og tekniske 
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fleste tilfeller er lite miljøvennlige.

Av miljøforebyggende aktiviteter som er

igangsatt kan det nevnes merking av

plast- og metalldeler med resirkule-

rings- og materialkoder, samt aluzink

overflatebehandling av stål fremfor

forkromming og forsinkning.

Gjennom implementering av livssyklus-

prinsipper, vil vi ikke bare fokusere på

miljøvennlige materialer og sammen-

stillingsprosesser, men også på hvordan

utgåtte produkter på en optimal måte

kan demonteres og resirkuleres.

TOMRA deltar også, i samarbeide med

en underleverandør, i et forsknings-

prosjekt for å ta i bruk ledende lim for

feste av elektroniske komponenter på

kretskort. Gjennom denne nye innova-

tive teknologien reduserer man bruk av

miljøskadelige tungmetaller som bly og

tinn i produktene.

TOMRA deltar også i NTNU/SIN-

TEF’s prosjekt “Produktivitet 2005”

innenfor det  strategiske satsings-

området “Industriell økologi”. Dette

prosjektet vil blant annet fokusere på

livssyklusanalyser av ulike emballasje-

former i forskjellige retursystemer.

Leverandører
TOMRAs underleverandører utgjør en

viktig del av verdikjeden.  Det er derfor

naturlig at TOMRA fokuserer på at

deres prosesser tilfredstiller aktuelle

miljøkrav. Det arbeides systematisk

med å følge opp underleverandørene

gjennom systemvurderinger av disse på

miljørelaterte områder.  Ved tilbuds-

evalueringer er miljøkriterier et naturlig

parameter, på linje med kvalitet og pris. 

kontoret. Det pågår kontinuerlig pro-

sjekter og tiltak også i nettverket for å

redusere og forbedre styringen av energi-

forbruket. Forbruket ved hovedkontoret

viste i 1997 en økning på 3,5%.

TOMRA fortsetter også fokuseringen

på intern kildesortering.

Renovasjonsplanene er gjennomgått og

revidert både for å sikre ytterligere

effektivisering samt å utvide omfanget

av resirkuleringen.

Forskning og Utvikling
På produktsiden legges selve grunnmu-

ren for mest mulig miljøvennlige pro-

dukter gjennom å innarbeide miljø-

vennlige løsninger i utviklings- og kon-

struksjonsfasen. Et nytt miljøstyrings-

system vil medføre at TOMRA i denne

fasen, i enda større grad enn tidligere,

vil legge “vugge til grav” eller livssyklus-

analyser til grunn for kartlegging av

miljøpåvirkning fra produktene gjen-

nom levetiden. 

Ved å planlegge og gjennomføre denne

filosofien i våre utviklingsprosjekter,

målsetter vi å utvikle mest mulig miljø-

vennlige produkter gjennom bruk av

beste tilgjengelige teknologi innenfor

både økonomiske og økologiske for-

svarlige rammer. En utfordring i denne

sammenhengen er at miljø- og sikker-

hetskrav til materialer i maskinene ofte

kan være motstridende. For eksempel

kreves det i sikkerhetsstandarder at visse

deler av maskinene skal være laget av

flammehindrende materialer, som i de

Miljørapport
TOMRA har i alle år fokusert på miljø-

vennlige løsninger som utgangspunkt

for sine aktiviteter. For å strukturere og

effektivisere miljøarbeidet ytterligere,

igangsatte TOMRA i 1997 et prosjekt

for å etablere et miljøstyringssystem i

henhold til ISO 14001.  Gjennom det-

te arbeidet ønsker TOMRA å videreut-

vikle sin miljøpolitikk samt gjennom

konkrete mål og programmer å sikre at

man i enda større grad kan bidra til en

ønsket samfunnsutvikling.

For å sikre at TOMRAs miljøprestasjon

tilfredsstiller og kontinuerlig forbedres,

vil miljøstyringssystemet bli sertifisert i

løpet av høsten -98. Vårt motto

“Helping the World Recycle” forplikter,

og et formalisert styringssystem er et

nødvendig skritt videre for å sikre at

gruppens aktiviteter gir et netto positivt

miljøbidrag.

Generelt
Energi er den største innsatsfaktoren i

TOMRA som påvirker det ytre miljø.

Energiøkonomisering gjennom tiltak for

å redusere forbruket av elektrisk kraft

har også i 1997 vært fokusert ved hoved-

Helping the World
recycle!
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Produksjon
Produksjonsavdelingen har gjennom-

gått rutinene for kildesortering av av-

fall, og forbedret disse. Blant annet er

det innført sortering av isopor og

metall i tillegg til eksisterende emballa-

sjesortering, hvor vi også har inngått

avtaler for mottak og resirkulering.

Kasserte deler i produksjonen blir sor-

tert i henhold til kommunale retnings-

linjer. Produksjonsavdelingen har også

kraftig redusert forbruket av lim til

montering, samt teknisk sprit for ren-

gjøring av automatene. Overgang til

bruk av dispensere og mer miljøvenn-

lige rengjøringsmidler har gjort dette

mulig og samtidig gitt en positiv effekt

på arbeidsmiljøet. Videre pågår det pro-

sjekter som har som mål å redusere

bruk av løsemidler, ved at disse erstattes

med mer miljøvennlige stoffer, eller

gjennom redesign av produktene.

Som en del av produksjonsstrategien i

TOMRA er det tatt i bruk roll-on/

roll-off traller for å effektivisere logistik-

ken samt redusere kostnader.  Dette har

også gitt positive miljøeffekter, ved at

man unngår emballasje til delene i

transporten mellom underleverandører

og TOMRA.

Produkter 
På servicesiden implementerer

TOMRA  ny teknologi for å redusere

antall servicebesøk. Gjennom on-line

kommunikasjon med automatparken

kan vi hente ut tilstandsrapporter fra

disse, samt planlegge og redusere

servicebesøkene. Dette gir miljø-

gevinster som redusert transport og

lengre levetid for våre maskiner, da vi i

større grad kan fokusere på forebygg-

ende vedlikehold fremfor brannsluk-

king. Dette gjør også at automatene i

markedet har en høyere tilgjengelighet

for kundene.

Innsamlingen av drikkevareemballasje i

USA er effektivisert ved at man benyt-

ter automatenes database til å varsle når

butikkens lager av returemballasje

nødvendiggjør henting. Dette sikrer

bedre utnyttelse av transportkapasiteten

og lavere energiforbruk.

I TOMRAs nyeste produkt, TOMRA-

600, er det innebygget strømsparings-

funksjon, som gjør at maskinen for-

bruker lite strøm når den ikke er i bruk.

Videre pågår det forskjellige pro-

grammer for forbedret renhold av

maskinparken. Dette, sammen med

andre prosjekter bidrar til å forlenge

levetiden og sparer miljøet for avfall.

Resirkulering og gjenbruk
I tillegg til at TOMRA tilbyr fordel-

aktige innbytteordninger for brukte

maskiner, hvor datterselskaper og for-

handlere ivaretar resirkuleringen, har

TOMRA som policy å gjenbruke deler

i en høyest mulig grad.  TOMRAs

service- og distribusjonsavdeling som

forsyner kundene med reservedeler, tar

også imot ødelagte deler.  Disse blir

reparert og kvalitetskontrollert før de

igjen går ut til markedet.
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Høydepunkter
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• Driftsinntekter på 1.201 MNOK - en økning på 53%.
• Resultat før skatt på 192 MNOK - en økning på 31%.
• Kundegledeindeksen viser fortsatt bedring - 93,8% av 

kundene sier at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de 
kjøper TOMRA neste gang.

• Oppkjøp i 1997:
- TOMRAs distributør i Østerrike, Tomra 

Leergutsysteme GmbH fra 1. januar -97
- Største konkurrent i Europa, Halton System Group 

fra 1. mai -97
- Selskap innen materialhåndtering, CARCO Inc. fra 

1. august -97
- TOMRAs distributør i New York, Tomra Upstate LLC

fra 50% til 55%, 1. august -97
- Selskap innen materialhåndtering, vestkyst-

operasjonen av Reynolds Recycling Division, avtale 
signert i februar -98, konsolideres fra 1. mars -98

• Lansering av to nye automater; TOMRA-600 Ultima (april) 
og Halton Butler (september)

• Lansering av donasjonsprogram i Norge og Finland, test av 
rabattkuponger i Michigan

• Totalbalansen opp 59% til 1.409 MNOK, egenkapitalandelen på 
72,9%
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Til Aksjonærene

1997 representerer på mange måter et taktskifte i TOMRAs 25-årige historie.

Sterk fokusering på kjernevirksomheten og på utvikling av nye forretningsområder har medført
at nye milepæler er nådd gjennom året.

• I overkant av 900 TOMRA ansatte har skapt over 1 mrd. kroner i omsetning.  
Vi har blitt en større bedrift.

• Satsing på nye vekstområder i USA har ført til at virksomheten her i dag er 
større enn i Europa.

• Med TOMRA-600 er det utviklet ny teknologi som bedre håndterer dagens 
og morgendagens emballasjesortiment.  Et så stort teknologisk fremskritt er 
ikke gjort  siden 1978.

• Vår markedsposisjon er ytterligere forsterket gjennom oppkjøpet av vår 
europeiske konkurrent Halton. Med en markedsandel på 95 % i Europa og 
80 % i USA er vi godt forberedt til å møte de krav markedet stiller til oss 
fremover.

Alt dette har gitt oss et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling.  Kunnskapen om, og
erfaringer fra utvikling, etablering og drift av retursystemer vil vi bruke i et videre perspektiv.
Vårt mål er å være verdens ledende tilbyder av løsninger
som gjør det attraktivt for folk å returnere emballasje for
gjenbruk og gjenvinning. Dette gir et klart budskap om at
TOMRA også må fokusere mer på ikke-pant markeder der
det største volumet av drikkevareemballasje finnes.
Utfordringen i disse markedene blir å øke returandelen i
konkurranse med frivillige retursystemer.  Skal vi lykkes er
det viktig at alle våre ressurser mobiliseres. 

Våre ansatte er i dag spredt på over 25 driftssteder og alle
har ikke samme historiske forankring i TOMRA. Vi er der-
for meget opptatt av at hele organisasjonen bygger videre på
våre felles kjerneverdier; Integritet, Nyskapning, Personlig
Initiativ, Fighting Spirit og Entusiasme som har stått
sentralt i oppnåelsen av resultatene så langt. Det har vi
forsøkt å beskrive i denne rapporten, en kanskje annerledes
årsrapport!

Skal vi oppfylle vår misjon fremover, “Helping the World
Recycle”, vil våre fem kjerneverdier være en viktig strategisk
komponent for å ta vare på både egne og samfunnsmessige
verdier, og sikre TOMRAs fortsatte utvikling.

Erik Thorsen
Adm. direktør
sign.



HOVEDTALL 1997 1996 1995 1994

Driftsinntekter MNOK 1.201 784 501 386

Driftsresultat MNOK 206 152 84 47

Resultat før skatt MNOK 192 147 80 42

Resultat etter skatt MNOK 131 102 63 33

Totalkapital MNOK 1.409 884 606 377

Egenkapital MNOK 1.027 500 395 209

Egenkapitalrentabilitet % 17,2 22,8 20,7 18,5

Totalrentabilitet % 18,9 21,7 17,7 17,2

Fortjeneste pr. aksje NOK 3,38 2,72 1,85 1,00

Fortj. pr. aksje fullt utvannet NOK 3,32 2,70 1,80 0,98

Netto investeringer MNOK 328 228 134 100

Antall ansatte pr. 31.12. 915 661 431 320
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TOMRA hadde et nytt godt år i 1997
med fremgang på en rekke områder.
Etter oppkjøpet av den største europe-
iske konkurrenten Halton, med regn-
skapsmessig effekt fra 1. mai 1997, har
TOMRA nå ytterligere styrket sin
markedsposisjon, med 95% markeds-
andel i Europa og 80% i USA.

Driftsinntektene økte til 1.201 MNOK,
opp fra 784 MNOK i 1996, en økning
på 53%. Driftsresultatet økte til 
206 MNOK, opp fra 152 MNOK 
i 1996. Resultatet før skatt ble 
192 MNOK sammenlignet med 
147 MNOK i 1996, en økning på
31%. Driftsinntekter generert fra det
norske markedet utgjorde kun 2% av
total omsetning. 

TOMRA-gruppens resultat etter skatt
ble 131 MNOK mot 102 MNOK i
1996, en økning på 29%. Dette til-
svarer en inntjening pr. aksje på NOK
3,38 mot NOK 2,72 i 1996. Gruppens
skatter utgjorde 31,6% mot 30,5% i
1996. Aksjekursen ved årets begynnelse
var NOK 99,50 og den sluttet året på
NOK 165,00, en økning på 66%.

Som følge av at Oslo Børs har opprett-
holdt sitt standpunkt om at arbeids-
giveravgift knyttet til aksjeemisjoner
mot ansatte skal belastes resultatregn-
skapet, har styret valgt å foreta en juste-
ring av resultatet i forhold til utsendte
foreløpige tall datert 19. februar.
Resultateffekten av denne justeringen
er 5,6 MNOK i økte lønns- og sosiale
kostnader. 

Gruppens totalbalanse pr. 31. desember
1997 var 1.409 MNOK (+59%).
Økningen i balansen skyldes oppkjøp i
Europa og USA, samt kapitalbinding i
omløpsmidler som følge av sterk vekst i
omsetning. Likviditeten er god og
egenkapitalandelen utgjorde ved
utgangen av året 72,9%.

Marked
EUROPA

Omsetningen i Europa utgjorde 
515 MNOK mot 438 MNOK i 1996,
en økning på 18%. Veksten i omsetning
er i sin helhet generert fra oppkjøp av
distributøren i Østerrike og Halton.
Den svakere utviklingen i Europa for-
øvrig var først og fremst påvirket av at
både Sverige og Finland hadde et ekstra-
ordinært godt år i 1996 som følge av
endringer av pantsystemene. I de øvrige
markeder var utviklingen stabil.

TOMRA signerte i mars 1997 en avtale
om å kjøpe distributørselskapet i
Østerrike, TOMRA Leergutsysteme
GmbH, med regnskapsmessig effekt fra
1. januar 1997. Kjøpesummen utgjorde
32 MNOK. 

I juni 1997 signerte TOMRA en avtale
med eierene av Halton Europe BV om
kjøp av selskapets aktiviteter innen
returautomater. Kjøpesummen utgjorde
130 MNOK som ble betalt delvis ved
utstedelse av aksjer (50%) og delvis ved
kontant oppgjør. TOMRAs markeds-
andel i Europa ligger etter kjøpet av
Halton i overkant av 95%. TOMRA
forventer at veksten i Europa for 1998
vil ligge på nivå med 1997.

AMERIKA

Omsetningen i Amerika utgjorde 686
MNOK mot 345 MNOK i 1996 - en
økning på 99%. Året har vært mindre
preget av oppkjøp, og veksten er derfor
i hovedsak organisk (77%).

Antall nye installerte automater i USA
var som forventet lavere enn forrige år.
TOMRAs utvikling i det amerikanske
markedet har i 1997 vært preget av
vekst i tjenester med tilknytning til
materialhåndtering og administrasjon.
Videre ekspansjon forventes også i de
nærmeste årene hovedsakelig å komme

Styrets beretning
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strategi samt i utviklingen av en strategi
for ikke-pant stater.

TOMRAs markedsandel i USA og
Canada utgjorde nær 80% ved utgang-
en av 1997. Styret er fortsatt optimis-
tisk i vurderingen av mulighetene i det
amerikanske markedet.

Nye tjenester
Med utgangspunkt i selskapets motto,
“Helping the World Recycle”, ser
TOMRA fortsatt store muligheter i en
utvidelse av selskapets virksomhets-
områder. Ekspansjon innen material-
håndtering og administrasjonstjenester
sammen med nye konsepter hvor
returautomatene brukes i markeds-
førings- og profileringsarbeidet, er
fremtidige vekstområder.  

Donasjonsprogrammet som ble testet i
Norge ved utgangen av 1996 er nå
etablert gjennom et samarbeide mellom
tre norske hjelpeorganisasjoner
(Flyktningerådet, Frelsesarméen og
Norsk Folkehjelp), TOMRA og daglig-
varekjeden Norgesgruppen. Ved inn-
gangen til 1998 var 200 automater
klargjort for deltagelse i programmet og
ytterligere butikker vil bli inkludert i
løpet av 1. kvartal 1998. Konseptet vil
bli utvidet til flere markeder og organi-
sasjoner i løpet av 1998.

I 3. kvartal 1997 gjennomførte
TOMRA en test i Michigan, der
kunden i tillegg til pantkvittering fra
automaten også mottok rabattkuponger
på varer i butikken. Testresultatene var
meget positive og vi forventer at
TOMRA vil tilby denne tjenesten i full
skala i Michigan innen utgangen av
første halvår 1998. 

fra materialhåndtering og administra-
tive tjenester, både gjennom vekst i
igangværende aktiviteter, oppkjøp og
nyetableringer. 

I juli 1997 signerte TOMRA en avtale
med eierene av CARCO Recycling Inc.
om overtagelse av deres virksomhet
innen materialhåndtering i Albany-
området i New York med regnskaps-
messig effekt fra 1. august 1997.
Overtagelsen var et ledd i en planlagt
reorganisering av materialhåndterings-
aktivitetene i området Albany-
Rochester. CARCOs virksomhet ble i
4. kvartal integrert med TOMRAs
eksisterende virksomhet i Rochester/
Syracuse. TOMRA vil tilrettelegge for
tilbakesalg av inntil 45% av det nye sel-
skapet til lokale øl- og mineralvanndis-
tributører i løpet av 2. kvartal 1998.

Som et ledd i CARCO-avtalen kjøpte
TOMRA fra de samme eierene også
ytterligere 5% eierandel i joint venture
selskapet Upstate Tomra LLC, som er
et forhandlerselskap for TOMRA i
deler av New York Upstate. TOMRA
kontrollerer etter dette 55% av selska-
pet og endret med virkning fra 
1. august regnskapsføringen til full
konsolidering.

I februar 1998 inngikk TOMRA en av-
tale med Wise Recycling LLC om kjøp
av vestkyst-operasjonen av Reynolds
Recycling Division med hovedaktivi-
teter i California. Selskapet opererer
også i ikke-pant statene Colorado,
Washington, New Mexico og Hawaii
og har en årlig omsetning på USD 40
mill. og et resultat på USD 0,9 mill.
Kjøpesummen på USD 8,9 mill. om-
fatter tomter, bygg og driftsmidler med
markedsverdi tilsvarende kjøpesum-
men. Oppkjøpet forventes gjennomført
med virkning fra 1. mars 1998 og vil bli
et viktig ledd i TOMRAs California-
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TOMRA-600 Ultima
En helt ny generasjon flaskeautomater,
TOMRA-600, ble lansert 1. april 1997.
Ny teknologi for formavlesning gjør det
mulig å motta og registrere flaskene
liggende. Dette forenkler registreringen
av lettvekts plastflasker hvor stabilitet i
registreringssonen har vært et problem.
I tillegg til håndtering av både gjenfyll-
bar- og engangsemballasje i samme
enhet inkluderer automatserien også
kombiløsninger for mottak av kasser.

Halton Butler
Halton Butler, en ny returautomat for
kombinert mottak av kasser og gjen-
fyllbare flasker, ble lansert for det
europeiske markedet i september 1997.
Automaten har vesentlig forbedret
funksjonalitet kombinert med et
tidsriktig design og vil komplettere
TOMRAs produktspekter, som etter
denne introduksjonen består av 5 ulike
kombiautomater for gjenfyllbar
emballasje. 

Forretningsutvikling
TOMRA har tradisjonelt fokusert på
utvikling av automater samt etablering i
nye geografiske områder.
Forretningskonseptet er nå utvidet til
også å inkludere integrerte service-
løsninger for materialhåndtering, data-
innsamling og administrasjon samt
ulike former for markedsførings-
konsepter tilknyttet automatene. En
større del av TOMRAs samlede
utviklingsressurser anvendes derfor mot
disse områdene som skal skape frem-
tidig vekst.

TOMRA brukte totalt 67 MNOK på
produkt- og forretningsutvikling i
1997, en økning på 53% fra 1996.
Andelen i prosent av samlet omsetning
er uendret på 5,6%.  

TOMRA lanserte i 1997 to nye
automater:

Bak fra venstre: 

Gregory S. Garvey, Erik

Thorsen, Christian H.

Thommessen. 

Foran fra venstre: 

Tharald Brøvig, Klaus Nærø,

Svein Jacobsen, Jan Chr.

Opsahl, Tom P. Steidel, 

Jørgen Randers.



Produksjonsvolumet ble i 1997 lavere
enn foregående år, hovedsakelig som
følge av vesentlig lavere installasjons-
volum i USA, Sverige og Finland.
Arbeidet med samordning av innkjøp
fra underleverandører mellom de to
produksjonsenhetene - i Norge og
Finland - er kommet godt igang.
Kapitalbindingen i råvarer og varer i
arbeid økte med 19% til 38 MNOK
som følge av oppkjøpet av Halton,
mens TOMRA  i Asker hadde en
reduksjon fra 32 til 30 MNOK.

Vekststrategier
TOMRA har målsatt minimum 20%
årlig vekst i omsetning. Dette skal nåes
gjennom videre utvikling av ny tekno-
logi, nye tjenester og gjennom oppkjøp
innenfor våre kjerneområder. Planene
for 1998 tilsier at denne målsetningen
kan innfries med god margin.

TOMRAs mål om å være ledende tilby-
der av løsninger som gjør det attraktivt
å returnere emballasje for gjenbruk og
gjenvinning skal nåes gjennom å være
både den beste og største aktør i marke-
det for integrerte løsninger.

Å være best og størst på verdensmarke-
det krever også at man utvider horison-
ten fra primært å være konsentrert om
pantmarkeder til også å utvikle løsning-
er for tradisjonelle ikke-pantmarkeder.

TOMRA arbeider derfor med forskjel-
lige konsepter for utvikling av dette
markedssegmentet. Skal vi lykkes må vi
kunne skape attraktive løsninger som
motiverer publikum til høy returandel
av de ulike emballasjeformene samt
tilby mer kosteffektive og ressursvenn-
lige retursystemer enn dagens løsninger.
Rabattkuponger, bonuspoeng og
lotterier er blant de insentivene som
vurderes i denne sammenheng. Ulike
former for miljøstasjoner er også testet
ut i flere land.

Som det fremgår av note 1 “Segment-
fordeling” har TOMRA i 1997 hatt
sterkest vekst innenfor området
materialhåndtering. Dette utgjør nå
30% av total omsetning. Også i 1998
forventes materialhåndtering å få den
sterkeste veksten. Marginene er for
tiden lavere innen dette segmentet enn
innen andre områder.

Aksjonærer og kapitalforhold
TOMRA gjennomførte i 1997 fem
emisjoner til ansatte på tilsammen
720.932 aksjer. Den siste ansatte-
emisjonen, knyttet til opsjons-
ordningen for lederen i USA, ble ved-
tatt og bokført i desember 1997, men
formelt registrert i januar 1998. I for-
bindelse med oppkjøpet av Halton ble
det i mai foretatt en rettet emisjon mot
selgerne på tilsammen 465.000 aksjer
til markedskurs. Ved utgangen av
august ble det gjennomført en rettet
emisjon i markedet på tilsammen 1,8
millioner aksjer til markedskurs. En
samlet oversikt over aksjekapitalens
utvikling finnes i note 11.

TOMRA hadde 4.673 aksjonærer ved
utgangen av 1997. Andelen av aksjer
eiet av utlendinger var 70,8% ved
inngangen til året og 69,3% pr.
31.12.1997.

Organisasjon
Antall ansatte i TOMRA-gruppen var
ved utgangen av året 915, hvorav 194
arbeidet i Norge. Ved inngangen til året
var tallene henholdsvis 661 og 189.
Økningen på 254 ansatte fordeler seg
med 116 knyttet til oppkjøpet av
Halton og 133 i USA. 

Kunderelasjonsstudien, som er et ledd i
TOMRAs Total Kvalitets program, gir
oss hvert år verdifull tilbakemelding på
hvordan kvaliteten av våre produkter,
tjenester og organisasjon oppleves.
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Resultatene fra årets måling var igjen
svært positive og bekrefter utviklingen
de siste årene. 

TOMRAs miljøarbeide er etablert i
henhold til retningslinjene fra
International Chamber of Commerce.
Gruppens produkter og produksjons-
prosesser har i alle år vært tilrettelagt
med en miljøvennlig profil. TOMRA
forurenser ikke det ytre miljø mer enn
det som er vanlig for denne type
virksomheter. En mer utdypende miljø-
rapport er presentert på side 33.

Lønn og godtgjørelser
Styret har i 1997 mottatt styrehonorar
på NOK 760.000. Godtgjørelse i
Tomra Systems ASA til adm. direktør
Erik Thorsen utgjorde NOK 894.018 i
lønn, NOK 8.939.367 som fordel
knyttet til en aksjeemisjon mot ledelsen
og NOK 327.072 som resultatavhengig
bonus og andre skattepliktige godt-
gjørelser. Antall aksjer eiet av selskapets
tillitsvalgte samt sluttvederlag er
beskrevet i note 16.

Det er utbetalt NOK 285.000 i
revisjonshonorar til KPMG as fra
Tomra Systems ASA. Det er i tillegg
utbetalt 1,4 MNOK for rådgivnings-
tjenester, hovedsakelig i forbindelse
med oppkjøpet og integrasjonen av
Halton. Samlet revisjonshonorar utgjør
for konsernet 2,4 MNOK.

Resultatanvendelse
Årets overskudd ble NOK 95.936.096 i
Tomra Systems ASA. Styret anbefaler
følgende disponering, herunder forslag
om å betale NOK 0,40 i utbytte pr.
aksje, som er en økning på 33% fra
1996.

Til utbytte NOK 16.254.000
Til frie fonds NOK 79.682.096
Sum disponert NOK 95.936.096

Asker, 27. februar 1998

42 Tomra årsrapport 1997

%

20

40

60

80

100

199719961995199419931992

86.7
90.7 90.0

93.3 93.5 93.8

GJENKJØPSINDEKS

Sannsynlig
Svært sannsynlig

Jan Chr. Opsahl
Styreformann

Sign.

Svein Jacobsen
Sign.

Tharald Brøvig
Sign.

Jørgen Randers
Sign.

Christian H. Thommessen
Sign.

Klaus Nærø
Sign.

Tom P. Steidel
Sign.

Gregory S. Garvey
Sign.

Erik Thorsen
Adm. direktør

Sign.



1997 1996 1995 TALL I HELE 1.000 KRONER NOTER 1997 1996 1995

292.020 380.833 273.397 Driftsinntekter 1 1.200.813 783.537 501.026

DRIFTSKOSTNADER

163.245 247.243 179.667 Tilvirkningskost 2 640.724 364.165 217.815

51.299 43.239 36.995 Lønn og sosiale kostnader 152.489 125.191 107.068

17.564 28.999 20.171 Andre driftskostnader 3 109.038 88.154 60.131

6.576 6.005 4.982 Ordinære avskrivninger 5 92.496 53.725 31.706

238.684 325.486 241.815 Sum driftskostnader 994.747 631.235 416.720

53.336 55.347 31.582 Driftsresultat 206.066 152.302 84.306

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

15.082 10.299 2.182 Finansinntekter 11.109 9.708 5.316

11.184 6.677 4.839 Finanskostnader 19.202 12.875 9.572

52.575 - 14.355 Utbytte fra datterselskaper - - -

56.473 3.622 11.698 Netto finansposter 4 (8.093) (3.167) (4.256)

- - - Minoritetsinteresser (5.979) (2.067) -

109.809 58.969 43.280 Resultat før skatt 191.994 147.068 80.050

13.873 14.954 7.107 Skattekostnad 6 60.663 44.892 17.362

95.936 44.015 36.173 Årsresultat 131.331 102.176 62.688

SOM DISPONERES

16.254 11.295 9.320 Utbytte

79.682 32.720 26.853 Til frie fonds

95.936 44.015 36.173 Sum disponert

Fortj. pr. aksje 17 3.38 2.72 1.85

Fortj. pr. aksje fullt utvannet 17 3.32 2.70 1.80
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1997 1996 TALL I HELE 1.000 KRONER NOTER 1997 1996

EIENDELER OMLØPSMIDLER

54.566 3.263 Kontanter, bank, postgiro 7 129.214 44.177

1.904 4.112 Kundefordringer 3 202.952 149.420

316.737 145.808 Fordringer konsernselskaper - -

12.947 9.756 Andre kortsiktige fordringer 64.219 36.569

40.373 44.138 Varelager 2 176.553 140.703

426.527 207.077 Sum omløpsmidler 572.938 370.869

ANLEGGSMIDLER

438.979 276.058 Aksjer 8 2.200 5.967

3.500 4.000 Lån til konsernselskaper - -

- - Langsiktige fordringer 45.965 30.532

16.100 9.700 Pensjonsmidler 9 16.100 9.700

1.508 3.154 Utsatt skattefordel 6 17.003 13.195

- - Goodwill 5,18 288.383 145.601

- - Leasing utstyr 5,15 265.708 185.883

78.944 77.951 Varige driftsmidler 5 200.444 122.260

539.031 370.863 Sum anleggsmidler 835.803 513.138

965.558 577.940 Sum eiendeler 1.408.741 884.007

GJELD OG EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD

- 9.064 Kassekreditt 7 - 6.487

8.041 23.282 Leverandørgjeld 74.860 72.682

30.209 50.225 Kortsiktig gjeld konsern - -

10.257 14.952 Betalbar skatt 6 32.540 24.598

37.208 54.395 Annen kortsiktig gjeld 10 136.999 109.131

85.715 151.918 Sum kortsiktig gjeld 244.399 212.898

LANGSIKTIG GJELD

42.500 47.500 Pantelån 7 42.500 47.500

- - Andre langsiktige lån 7 30.254 92.997

4.508 3.154 Utsatt skatt 6 50.448 26.493

47.008 50.654 Sum langsiktig gjeld 123.202 166.990

- - Minoritetsinteresser 14.568 4.052

EGENKAPITAL

162.540 150.596 Aksjekapital (40.635.000 á kr 4) 162.540 150.596

156.582 156.582 Reservefond 156.582 156.582

513.713 68.190 Frie fonds 685.467 204.549

- - Omregningsdifferanse 21.983 (11.660)

832.835 375.368 Sum egenkapital 11,17 1.026.572 500.067

965.558 577.940 Sum gjeld og egenkapital 1.408.741 884.007

42.500 47.500 Pantstillelser 12 52.431 47.500

1.153 54.761 Garantiansvar 13 - -
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1997 1996 1995 TALL I HELE 1.000 KRONER NOTER 1997 1996 1995

KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN

109.809 58.969 43.280 Resultat før skattekostnad 191.994 147.068 80.050

(15 568) (6.788) (2.495) Periodens betalte skatter (32.574) (16.571) (10.655)

14 46 (102) Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 14 46 (102)

6.576 6.005 4.982 Ordinære avskrivninger 92.496 53.726 31.706

- - - Nedskrivning anleggsmidler - 1.637 -

3.765 (6.690) (6.202) Endring i varelager (35.850) (31.547) (23.239)

(168.221) (51.996) (19.382) Endring i kundefordringer (53.532) (52.323) (31.220)

(35.257) 28.163 10.630 Endring i leverandørgjeld 2.178 29.091 12.163

Forskjell mellom kostn.ført pensjon 

(6.400) (6.148) (4.257) og inn-/utbet. i pensjonsordning (6.400) (6.148) (4.257)

- - - Effekt av valutakursendringer (16.983) (3.293) (6.749)

(4.514) (1.205) 11.189 Endring i andre tidsavgr.poster 187 1.762 (18.939)

(109.796) 20.356 37.643 Netto kontantstrøm fra driften 141.530 123.448 28.758

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER

30 395 - Innbet. v. salg av varige driftsm. 31.823 25.129 3.270

(7.613) (13.053) (33.884) Utbet. v. kjøp av varige driftsm. 1) (231.148) (173.525) (116.912)

318 909 - Innbet. v. salg av aksjer og andeler 3.767 - -

(163.239) (112.113) (86.104) Utbet. v. kjøp av aksjer og andeler (132.834) (79.172) (20.219)

(170.504) (123.862) (119.988) Nto. kont.strøm fra investeringer (328.392) (227.568) (133.861)

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING

- 47.500 - Innbet. v. opptak av ny langs. gjeld - 56.634 18.846

- 20.823 - Innbet. v. opptak av ny korts. gjeld 462 20.823 -

(5.000) - (6.930) Utbet. v. nedbet. av langs. gjeld (67.743) - -

(20.823) - - Utbet. v. nedbet. av korts. gjeld (20.823) - -

(9.064) 1.420 (8.267) Netto endring i kassekreditt (6.487) 2.746 (8.815)

377.785 9.035 139.358 Innbetaling av egenkapital 377.785 9.035 139.358

(11.295) (9.320) (6. 616) Utbetalinger av utbytte (11.295) (9.320) (6.616)

- - - Egenkapitaljustering - 8.091 -

331.603 69.458 117.545 Nto. kont.strøm fra finansiering 271.899 88.009 142.773

Netto endring i kontanter og 

51.303 (34.048) 35.200 kontantekvivalenter 85.037 (16.111) 37.670

3.263 37.311 2.111 Likviditetsbeholdning pr. 01.01 44.177 60.288 22.618

54.566 3.263 37.311 Likviditetsbeholdning 31.12 2) 129.214 44.177 60.288

Kontantstrømanalysen er omarbeidet i tråd med anbefalinger i god norsk regnskapsskikk. Sammenligningstallene for 
tidligere år er omarbeidet etter samme prinsipper.
1)  “Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler” inkluderer også inngående balanse i datterselskaper som er kjøpt og

konsolidert for første gang i regnskapsåret.
2)  Bundne bankinnskudd er inkludert med 2,4 MNOK.
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Konsoliderings-og regnskapsprinsipper

Generelt
FORRETNING, KUNDER OG SPESIELL RISIKO

Tomra Systems ASA med dattersel-
skaper utvikler, produserer samt selger
og driver systemer for håndtering av
brukt drikkevareemballasje. TOMRAs
kunder er dagligvarebransjen i Europa
samt Nord- og Sør-Amerika. Selskapet
er i stor grad avhengig av pantordning-
er for sin virksomhet i de forskjellige
markeder.

BRUK AV ESTIMATER

Årsrapporten er utarbeidet i overen-
stemmelse med god regnskapsskikk.
Estimater og forutsetninger som kan ha
innvirkning på eksisterende og fremti-
dige eiendeler og gjeld, samt rapporter-
te inntekter og kostnader for perioden,
er utarbeidet etter beste evne. Faktiske
resultater kan imidlertid variere noe fra
disse estimatene.

FORTJENESTE PR. AKSJE

Fortjeneste pr. aksje presenteres basert
på vektet gjennomsnittlig utestående
aksjer for perioden. Potensiell utvan-
ningseffekt av utestående opsjonsavtaler
er hensyntatt.

RAPPORTERINGSSTRUKTUR

Driftsinntektene i de respektive sel-
skaper i TOMRA konsernet er rappor-
tert som følger:

TOMRA- og Halton-selskapene i
Europa er slått sammen i den geogra-
fiske fordelingen av omsetningen 
(Note 1). Tomra North America Inc.
har i tillegg til hovedkontoret i
Connecticut også kontorer i Michigan,
Iowa, Oregon og New York. Disse er i
den geografiske fordelingen skilt ut fra
hovedkontoret. Alle selskaper i listen
ovenfor eies 100% med unntak av
Upstate Tomra LLC (55%) og BICS
LLC (60%).

Konsolideringsprinsipper
KONSOLIDERTE SELSKAPER

Konsernregnskapet omfatter morselska-
pet Tomra Systems ASA og de selskaper
der morselskapet direkte eller indirekte
eier mer enn 50% av aksjene, og/eller
har bestemmende innflytelse. Datter-
selskaper ervervet/solgt i løpet av året er
inkludert i resultatregnskapet fra og
med kjøpstidspunktet/til og med salgs-
tidspunktet.

TILKNYTTEDE SELSKAPER

Tilknyttede selskaper, hvor konsernet
har en eierandel på 20-50%, samt har
betydelig innflytelse i driftsmessige og
finansielle beslutninger, er i konsern-
regnskapet medtatt etter egenkapital-
metoden.  Konsernets andel av tilknyt-
tede selskapers resultat etter skatt og
avskrivninger på merverdier, vises
under finansposter i resultatregnskapet. 

ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER

Aksjer i datterselskapene er eliminert
etter kjøpsverdimetoden.  Differansen
mellom bokført verdi av aksjer i datter-
selskaper og bokført verdi av egenkapi-
talen i de samme datterselskaper på de
tidspunkt aksjene ble ervervet, er ana-
lysert og henført til de poster i balansen
merverdiene er tilknyttet. Goodwill er
oppført med kontantverdien betalt ved
kjøp, og avskrevet basert på forventet
inntjening (se note 5).

TOMRA SYSTEMS ASA

BU Europa BU Amerika
Tomra Butikksyst. AS (N) Tomra North America Inc.(CT)
Tomra Systems AB (S) Tomra Metro LLC (CT,NY)
OY Tomra AB (FIN) Mobile Redemp. Inc. (CT,MA)
Tomra System A/S (DK) BICS LLC (60%) (NY)
Tomra Systems BV (NL) Tomra NY Recycling Inc. (NY)
Tomra Systems GmbH (D) Upstate Tomra LLC (55%)
Tomra Leergutsysteme GmbH (A) Tomra Massachusetts  (MA)
Halton System OY (FIN) Halton System Inc. (ME)
Halton System SA (F) Tomra Systems Inc. (CAN)
Halton System AB (S)
Halton System A/S (DK)
Halton System GmbH (D)
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OMREGNING AV UTENLANDSKE 

DATTERSELSKAPER

Resultatregnskapet for utenlandske
datterselskaper ført i utenlandsk valuta
er omregnet til gjennomsnittskurser for
året.  Balansen er omregnet til kurser
pr. 31.12.  Omregningsdifferanser er
ført direkte til konsernets egenkapital,
og er spesifisert som egen post.

INTERNE TRANSAKSJONER/

MELLOMVÆRENDE

Alt kjøp og salg mellom konsernselska-
per er eliminert, likeledes fordringer og
gjeld.

Regnskapsprinsipper
INNTEKTER

Inntekter fra salg og salgslignende
leasingkontrakter av TOMRA-pro-
dukter blir generelt ført til inntekt ved
installasjon av produktene. Inntekter
som relaterer seg til servicekontrakter
og operasjonelle leasingkontrakter føres
til inntekt over den periode kontrakt-
ene gjelder. Annen serviceinntekt tas på
det tidspunkt tjenesten ytes.

KONTANTER, BANK, POSTGIRO

Posten, kontanter, bank og postgiro
inkluderer i tillegg pengemarkedsfond
og andre kortsiktige investeringer med
opprinnelig varighet på tre måneder
eller mindre.

FORDRINGER OG GJELD I FREMMED VALUTA

Kortsiktige fordringer og gjeld er bok-
ført til kurser på balansedagen.
Langsiktige fordringer og gjeld i frem-
med valuta er omregnet til laveste/
høyeste kurs på transaksjonstidspunktet
og balansedagens kurs. Fordringer og
gjeld sikret ved terminkontrakter er
omregnet til terminkurs.  Netto ureali-
sert gevinst inntektsføres ikke.

VARELAGERVURDERING

Beholdning av råvarer er vurdert til
laveste verdi av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Varer i arbeid og ferdig-
varer er vurdert til laveste verdi av full
tilvirkningskost og virkelig verdi.
Reservedeler og deler hos servicefor-
handlere er vurdert til anskaffelseskost.
Det er gjort fradrag for ukurante varer.

AKSJER

Aksjer bestemt til varig eie er oppført i
balansen under langsiktige plasseringer.
Disse er vurdert til kostpris medmindre
forhold som ikke anses å være av forbi-
gående karakter har betinget en lavere
vurdering. Nedskrivninger føres under
andre driftskostnader.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER

Varige driftsmidler er ført i balansen til
kostpris justert for ordinære avskriv-
ninger. Ordinære avskrivninger gjen-
nomføres lineært over driftsmidlets
antatte økonomiske levetid.  

IMMATERIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler inkluderer good-
will, kjøpte patenter, rett til bruk av
merkenavn og ikke-konkurranse avta-
ler. Avskrivningssatsene for goodwill er
basert på den inntjening som det opp-
kjøpte selskap forventes å få etter tids-
punktet for ervervelsen og revalueres
periodisk. Øvrige immaterielle eien-
deler avskrives over den tid kontrakten
eller patentet gjelder.

OPPSTARTS- OG UTVIKLINGSKOSTNADER

Oppstartskostnader samt forsknings- og
utviklingskostnader utgiftsføres
løpende.

PENSJONSFORPLIKTELSER 

Pensjonsforpliktelser knyttet til forsik-
ringsmessig dekkede pensjoner samt
pensjonspremiefondet er tatt inn i
balansen etter nettoprinsippet.

Morselskapet er det eneste selskapet i
gruppen med en pensjonsordning etter
ytelsesplan. Se forøvrig note 9 for
beskrivelse av pensjonsforpliktelsene.

GARANTIAVSETNINGER

Det er foretatt en generell avsetning for
fremtidige garantikostnader basert på
siste års omsetning i alle konsernselska-
pene.

SKATTER

Skattekostnaden i resultatregnskapet
omfatter både periodens betalbare skatt
og endringen i utsatt skatt. Endringen i
utsatt skatt reflekterer de fremtidige
betalbare skatter som oppstår som følge
av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den
skatten som påhviler det akkumulerte
resultatet, men som kommer til
betaling i senere perioder. Det er
beregnet utsatt skatt av netto positive
midlertidige forskjeller og underskudd
til fremføring etter gjeldsmetoden. Se
forøvrig note 6 “Skatter”.
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Note 1: Segmentfordeling

Noter

TALL I HELE MILL. KRONER 1997 1996 1995 1997 % 1996 % 1995 %

DRIFTSINNTEKTER, GEOGRAFISK

BU Europa

Norge 27 20 22 2,2 % 2,5 % 4,3 %

Sverige 89 134 69 7,4 % 17,1 % 13,7 %

Finland 48 50 14 4,0 % 6,4 % 2,8 %

Danmark 60 44 42 5,0 % 5,6 % 8,4 %

Holland 81 42 36 6,8 % 5,4 % 7,1 %

Tyskland 147 115 97 12,2 % 14,7 % 19,4 %

Østerrike 34 16 13 2,8 % 2,0 % 2,6 %

Andre 29 17 16 2,5 % 2,2 % 3,2 %

BU Europa total 515 438 308 42,9 % 55,9 % 61,5 %

BU Amerika

New York 409 175 77 34,0 % 22,3 % 15,3 %

Connecticut 114 92 48 9,5 % 11,8 % 9,6 %

Massachusetts 44 5 1 3,7 % 0,6 % 0,2 %

Maine 5 - - 0,4 % - -

Michigan 84 62 52 7,0 % 7,9 % 10,4 %

Iowa 14 - - 1,2 % - -

Oregon 4 2 4 0,3 % 0,3 % 0,8 %

Canada 12 9 11 1,0 % 1,2 % 2,2 %

BU Amerika total 686 345 193 57,1 % 44,1 % 38,5 %

Totale driftsinntekter 1 201 784 501 100,0 % 100,0 % 100,0 %

DRIFTSINNTEKTER, AKTIVITET 1997 1996 1995 1997 % 1996 % 1995 %

BU Europa

Salg, leasing 364 294 210 30,3 % 37,5 % 41,9 %

Service 142 138 95 11,8 % 17,6 % 19,0 %

Administrasjon 8 6 3 0,7 % 0,8 % 0,6 %

Markedsføringskonsepter 1 - - 0,1 % - -

BU Europa total 515 438 308 42,9 % 55,9 % 61,5 %

BU Amerika

Salg, leasing 179 165 99 14,9 % 21,0 % 19,8 %

Service 100 52 38 8,3 % 6,6 % 7,6 %

Materialhåndtering 359 110 47 29,9 % 14,0 % 9,4 %

Administrasjon 48 19 9 4,0 % 2,4 % 1,8 %

BU Amerika total 686 346 193 57,1 % 44,1 % 38,5 %

TOMRA GRUPPEN

Salg, leasing 543 459 309 45,2 % 58,5 % 61,7 %

Service 242 190 133 20,1 % 24,2 % 26,5 %

Materialhåndtering 359 110 47 29,9 % 14,0 % 9,4 %

Administrasjon 56 25 12 4,7 % 3,2 % 2,4 %

Markedsføringskonsepter 1 - - 0,1 % - -

Totale driftsinntekter 1 201 784 501 100,0 % 100,0 % 100,0 %

TOMRA baserer alle sine aktiviteter rundt returautomatene, og de fleste kontrakter prises som en pakke-
løsning. Fordelingen av driftsinntektene er derfor basert på estimater og man har av samme grunn ikke funnet
det riktig å gå ut med noen fordeling av resultateffektene.
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MORSELSKAP TILVIRKNINGSKOST KONSERN

1997 1996 1995 TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995

142.463 232.399 165.875 Materialforbruk 611.715 367.099 208.122

17.480 20.320 17.189 Direkte lønn produksjon 23.707 20.320 17.189

159.943 252.719 183.064 Tilvirkningskost brutto 635.422 387.419 225.311

3.302 (5 476) (3.397) Beholdningsendring 5.302 (23.254) (7.496)

163.245 247.243 179.667 Tilvirkningskost 640.724 364.165 217.815

VARELAGER

16.502 17.045 Råvarer 23.790 17.045

13.250 14.929 Varer i arbeid 14.336 14.929

1.928 3.552 Ferdigvarer 67.397 56.213

8.693 8.612 Reservedeler 71.030 52.516

40.373 44.138 Sum varelager 176.553 140.703

Note 2: Tilvirkningskost og varelager

Note 3: Andre driftskostnader
Konsernet
Delkrederefondet utgjør på gruppebasis 3,1 MNOK og er inkludert i balanseposten kundefordringer. 
Pr. 01.01.97 var delkrederefondet 2,1 MNOK. Samlet tap på utestående fordringer utgjorde for konser-
net 3,1 MNOK. 

Det er gjort en analyse av konsekvensene av overgangen til år 2000 for konsernet og eventuelle effekter
på data- og andre automatiserte driftssystemer. Denne tilsier ikke at TOMRA bør foreta spesielle
avsetninger.

Morselskapet
Tomra Systems ASA har ikke hatt tap på utestående fordringer i 1997. Delkrederefondet utgjør ved
utgangen av 1997 0,1 MNOK mot 0,3 MNOK ved inngangen av året og er inkludert i balanseposten
kundefordringer.

FINANSPOSTER FOR KONSERNET BESTÅR AV :  

TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995

Renteinntekter 5.613 3.583 1.255
Agio 3.406 3.342 1.237
Opsjonsinntekter 173 - -
Resultatandel tilknyttede selskaper * 1.917 2.783 2.824
Sum finansinntekter 11.109 9.708 5.316
Rentekostnader 18.953 12.821 8.457
Disagio 249 54 1.115
Sum finanskostnader 19.202 12.875 9.572
Netto finansposter (8.093) (3.167) (4.256)
* Resultatandel tilknyttede selskaper relaterer seg til Upstate Tomra LLC, hvor TOMRA frem til 31. juli 1997 

eide 50%. Fra 1. august 1997 økte TOMRAs eierandel til 55% og selskapet er fra dette tidspunkt fullt konsolidert.

Note 4: Finansposter
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TALL I HELE 1.000 KRONER

KONSERN  1)

Anskaffelseskost 1.1.  2)   69.267 100.688 30.201 200.156 195.873 276.484

Tilgang dette år 71.225 20.897 14.155 106.277 175.643 130.102

Avgang dette år 1.374 15.276 7.829 24.479 32.294 12.588

Akkumulert ord. avskrivning  3)   8.018 60.299 13.193 81.510 50.839 128.290

Bokført verdi 31.12. 131.100 46.010 23.334 200.444 288.383 265.708

Ordinær avskr. dette år 2.879 11.335 4.378 18.592 21.168 52.736

Avskrivningssatser 3 % 10-33% 15-33% 5-20% 14 %

MORSELSKAP

Anskaffelseskost 1.1.  2)    69.267 38.475 590 108.332

Tilgang dette år 587 6.661 351 7.599

Avgang dette år 46 2.438 442 2.926

Akkumulert ord. avskrivning  3)   5.116 28.867 78 34.061

Bokført verdi 31.12. 64.692 13.831 421 78.944

Ordinær avskr. dette år 1.890 4.650 36 6.576

Avskrivningssatser 2-4% 15-25% 20 %

TILGANG/AVGANG SISTE 5 ÅR

TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995 1994 1993

KONSERN

Transportmidler Tilgang 14.155 10.518 8.742 5.413 2.975

Avgang 7.829 1.686 1.658 2.293 675

Maksiner/EDB/Inventar Tilgang 20.897 44.555 12.711 15.079 12.537

Avgang 15.276 5.528 1.289 3.878 3.404

Bygninger/Tomter Tilgang 71.225 7.488 26.701 28.345 3.176

Avgang 1.374 - - 16.954 6.494

Sum Tilgang 106.277 62.561 48.154 48.837 18.688

Avgang 24.479 7.214 2.947 23.125 10.573

Immatrielle eiendeler Tilgang 175.643 78.209 25.905 43.166 5.294

Avgang 32.294 16.999 - - -

Leasingutstyr Tilgang 130.102 130.284 63.723 32.444 10.076

Avgang 12.588 962 221 1.578 3.140

MORSELSKAP

Transportmidler Tilgang 351 - 149 441 -

Avgang 442 441 - 1.050 -

Maksiner/EDB/Inventar Tilgang 6.661 5.439 7.136 2.970 2.000

Avgang 2.438 - - 48 -

Bygninger/Tomter Tilgang 587 7.488 26.701 28.345 3.174

Avgang 46 - - 16.954 -

Sum Tilgang 7.599 12.928 33.986 31.756 5.174

Avgang 2.926 441 - 18.052 -

Note 5: Anleggsmidler

BYGG/
TOMTER

MASKINER/
INVENTAR

TRANSPORT-
MIDLER TOTAL

IMMATER.
EIENDELER

LEASING
UTSTYR
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1) Utenlandske datterselskapers anleggsmidler er omregnet til kurser 31.12.97 

2) Herav tomter 6,5 MNOK

3) Akkumulerte avskrivninger 1.1. 97 var 155,2 MNOK for konsernet og 30,4 MNOK for morselskapet.
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Note 6: Skatter

MORSELSKAP SKATTEGRUNNLAG KONSERN

1997 1996 1995 TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995

57.234 58.969 43.280 Resultat før skatt 191.994 147.068 80.050

(7.240) 149 (1.189) Permanente forskjeller (32.062) 1.117 (13.638)

(13.361) (5.717) (3.502) Endr. midl.forskjeller (43.318) (47.449) (1.745)

36.633 53.401 38.589 Grunnlag betalbar skatt 116.614 100.736 64.667

24,24 % 25,36 % 16,42 % Effektiv skattesats 31,60 % 30,52 % 21,69 %

SKATTEKOSTNAD

10.257 14.952 6.786 Årets betalbare skatt 38.042 30.062 16.796

616 2 321 Formuesskatt inkl. endr. tidl.år 2.472 1.532 566

3.000 - - Utsatt skatt nto. endring 20.148 13.298 -

13.873 14.954 7.107 Skattekostnad 60.663 44.892 17.362

616 - 718 Skatt til utlandet 46.330 29.579 10.036

Utsatt skatt representerer netto endring av utsatt skattefordel/-forpliktelse gjennom endringer av midlertidige forskjeller og 

underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel og -forpliktelse, som er presentert som nettobeløp etter skattesatser i de respektive 

land, representerer fremtidige skattereduksjoner eller -forpliktelser og utgjør pr. 31.12.:

MORSELSKAP UTSATT SKATTEFORDEL KONSERN

1997 1996 TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996

- - Omløpsmidler 3.170 2.614

1 043 2.995 Anleggsmidler 8.916 4.691

465 159 Kortsiktig gjeld 2.072 2.552

- - Fremførbart underskudd 2.845 3.338

1.508 3.154 Sum utsatt skattefordel N GAAP 17.003 13.195

- 742 Ubenyttet skattefordel N GAAP - -

1.508 3.896 Utsatt skattefordel etter US GAAP 17.003 13.195

UTSATT SKATTEFORPLIKTELSE

- 438 Omløpsmidler - 438

- - Anleggsmidler 42.706 20.331

- - Kortsiktig gjeld 3.234 3.008

4.508 2.716 Pensjonsmidler 4.508 2.716

4.508 3.154 Sum utsatt skatt 50.448 26.493

Midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt er

beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd som er utlignet. Midlertidige forskjeller mel-

lom de ulike skatteobjektene er ikke utlignet. Selskapet vil i perioden forskjellene reverserer få en skattepliktig nettoinntekt

som er tilstrekkelig til å realisere den utsatte skattefordelen. Fremførbart underskudd relaterer seg til virksomheten i USA

og enkelte av de oppkjøpte enhetene i Halton System Group og løper frem til år 2011.



KONSERNSELSKAPER

Tomra Systems BV 300 300 NLG 1.000 - - 100 %

Oy Tomra AB 1.000 1.000 FIM 1.000 - 1.073 100 %

Tomra Butikksystemer AS 1.200 1.200 NOK 2.500 - - 100 %

Tomra Systems GmbH 750 750 DEM 1.000 - 2.200 100 %

Tomra System A/S 2.500 2.500 DKK 1.000 - 1.089 100 %

Tomra Systems Inc. 500 500 CAD 1.000 - 3.316 100 %

Tomra Systems AB 1.000 1.000 SEK 1.000 - 1.070 100 %

Tomra North America Inc. 40.000 40.000 USD 1.000 - 266.995 100 %

Tomra Leergutsysteme GmbH 6.500 6.500 ATS 1.000 - 31.775 100 %

Halton System International BV 8.400 8.400 NLG 1.000 - 131.457 100 %

Sum aksjer i datterselskaper - 438.975

ØVRIGE AKSJER

Mason,     A shares 980 490 USD 1 1.646 50 %

B shares 22 10 USD 1 45 %

Mac Casualty 6 1 USD 1 263 17 %

Atlant System NV 200 20 BEF 30.000 90 10 %

Retourette BV and CV 466 84 NLG 100 38 18 %

Diverse mindre poster 163 4

Sum øvrige aksjer 2 200 4

Sum aksjer totalt 2 200 438.979
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TALL I HELE 1.000 KRONER GJ.SN.RENTE BETINGELSER 1997 1996

RENTEBÆRENDE PLASSERINGER:

Bundne bankinnskudd 2,25% 2.397 3.217

Bankinnskudd 96.417 40.960

Pengemarkedsfond 30.400 -

Sum bank, plasseringer 129.214 44.177

RENTEBÆRENDE GJELD:

Kassekreditt - 6.487

Kortsiktig lån - 20.823

Pantelån 6,89% 10 års fast 42.500 47.500

DnB, langsiktig lån 6,35% 11.888 64.425

Andre langsiktige lån 7,6% - 9% 18.366 28.572

Sum rentebærende gjeld 72.754 167.807

Årlige avdrag på langsiktige lån er: 1998 1999 2000 2001 2002 ->

7.076 13.986 18.076 7.894 25.722

Avdragene er basert på valutakurser tilsvarende balansekurs 31.12.1997.

Note 7: Rentebærende balanseposter

Note 8: Aksjer
TOTAL 

ANTALL
AKSJER

ANTALL 
AKSJER

I VÅR EIE
PÅLYD. PR.

AKSJE KONSERN MORSELSK.

BOKFØRT VERDI 
I HELE 100 KRONER

EIERANDEL
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Forsikrede pensjonsordninger omfatter alle medarbeidere i faste stillinger med minst 50% arbeidstid.
Pensjonsalderen er 67 år for alle medarbeidere.  Pensjonsordningen er tilrettelagt som en netto avtale ved
at den garanterer et tillegg til Folketrygdens ytelser på 20% av den del av pensjonsgrunnlaget som over-
stiger 1,5 ganger grunnbeløpet (G= 42.500 kr) og 30% av pensjonsgrunnlaget som overstiger 8 ganger
grunnbeløpet.  Det foreligger ingen ytterligere kompensasjonsavtaler for nedtrappingen i Folketrygdens
ytelser.  Premieberegningsstrukturen har ikke vært endret i årene 1995-97.  Utover pensjonsordningen
som beskrevet ovenfor foreligger det ingen pensjonsforpliktelser.

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader.  Det er kun
morselskapet Tomra Systems ASA som har pensjonsordninger etter ytelsesprinsippet i TOMRA gruppen.
Morselskapets ordning dekker også de ansatte i Tomra Butikksystemer A/S, og omfatter i alt 194 perso-
ner inklusive 2 pensjonister ved utgangen av 1997.  Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser.
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen
på ytelsene fra folketrygden.  Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskapet Gjensidige Liv.  Som
aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forut-
setninger innen forsikring. Årets innbetaling til pensjonspremiefondet var 7,9 MNOK i 1997.
Pensjonsmidlene kan utnyttes til dekning av årlige premier som for 1997 var 2,7 MNOK.

Note 9: Pensjoner og pensjonsforpliktelser

TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2.084 1.857 1.810

Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 1.240 1.077 858

Avkastning på pensjonsmidler (2.191) (1.258) (942)

Amortisering av estimeringstap 138 321 127

Arbeidsgiveravgift 1.061 439 361

Netto pensjonskostnad 2.332 2.436 2.214

PENSJONSORDNINGENS FINANSIERTE STATUS PR. 31.12.

Beregnede pensjonsforpliktelser (21.010) (18.291)

Pensjonsmilder til markedsverdi 33.369 20.716

Utsatt forpliktelse til amortisering 2.662 6.214

Forskuddsbetalt arbeidsgiveravgift 1.079 1.061

Pensjonsmidler 16.100 9.700

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Diskonteringsrente 7,0 % 7,0 %

Forventet lønnsregulering 3,3 % 3,3 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,3 % 3,3 %

Forventet avkastning på fondsmidler 8,0 % 8,0 %

MORSELSKAP KONSERN

1997 1996 TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996

Skattetrekk, folketrygd, feriepenger

19.295 18.564 og påløpt skatt 39.231 32.079

- - Forskudd fra kunder 9.479 9.086

- 20.823 Kortsiktig rentebærende gjeld 462 20.823

1.659 3.713 Annen kortsiktig, ikke rentebærende gjeld 71.573 35.848

16.254 11.295 Avsatt utbytte 16.254 11.295

37.208 54.395 Sum 136.999 109.131

Note 10: Annen kortsiktig gjeld
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TALL I HELE 1.000 KR.

Balanse pr. 31.12.94 132.321 26.464 52.209 (1.618) 209.376 33.080.250

Årsresultat 1995 62 688 62 688

Ansatte emisjon mai 1995 1.620 1.120 2.740 33.485.250

Konvertering juli 1995 370 925 1.295 33.577.750

Rettet emisjon november 1995 13.200 116.488 129.688 36.877.750

Konvertering desember 1995 1.610 4.025 5.635 37.280.250

Endring omregn. diff. (6.749) (6 749)

Avsatt utbytte for 1995 (9 320) (9 320)

Balanse pr. 31.12.95 149.121 149.022 105.577 (8.367) 395.353 37.280.250

Årsresultat 1996 102.176 102.176

Justering av egenkapitalen 8.091 8.091

Ansatte emisjon mars 1996 400 3.680 4.080 37.380.250

Ansatte emisjon april 1996 400 3.880 4.280 37.480.250

Ansatte emisjon mai 1996 475 475 37.599.068

Utøvet opsjon mai 1996 200 200 37.649.068

Endring omregn. diff. (3.293) (3.293)

Avsatt utbytte for 1996 (11.295) (11 295)

Balanse pr. 31.12.96 150.596 156.582 204.549 (11.660) 500.067 37.649.068

Årsresultat 1997 131.331 131.331

Ansatte emisjon april 1997 1.280 17.792 19.072 37.969.068

Ansatte emisjon april 1997 150 150 38.006.500

Ansatte emisjon april 1997 2 2 38.007.000

Rettet emisjon mai 1997 1.860 63.240 65.100 38.472.000

Utøvet opsjon juli 1997 52 679 731 38.485.000

Rettet emisjon september 1997 7.200 284.130 291.330 40.285.000

Utøvet opsjon desember 1997 1) 1.400 1.400 40.635.000

Endring omregn. diff. 33.643 33.643

Avsatt utbytte for 1997 2) (16.254) (16.254)

Balanse pr. 31.12.97 162.540 156.582 685.467 21.983 1.026.572 40.635.000

1) På styremøte 12. desember 1997 ble det vedtatt å gjennomføre en kapitalutvidelse med 350.000 aksjer til 

tegningskurs kr 4,-, knyttet til utstedte opsjoner til selskapets ledelse i USA. Kapitalutvidelsen ble innbetalt og 

registrert i januar 1998, men er i regnskapet tatt inn som følge av styrevedtaket. Den ikke innbetalte kapitalen  

på 1,4 MNOK er bokført under kortsiktige fordringer.

2)  Utbytte er avsatt med kr 0,40 pr. aksje for 1997.

Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til innen generalforsamlingen våren 1998 å utstede inntil 4.000.000 

aksjer til markedskurs i forbindelse med oppkjøp. Av denne fullmakten er ialt 2.165.000 aksjer benyttet ved 

utgangen av 1997. Styret har også fullmakt til å utstede inntil 687.000 aksjer til selskapets ledere i utlandet 

knyttet til opsjonsavtaler med lederne som relateres direkte til ledernes resultater. 

Pr. 31.12.97 er 607.000 av disse opsjonene allokert, hvorav 251.500 aksjer er opptjent. Kursen for disse aksjene 

varierer fra kr 59,60 til kr 63,10. 

Note 11: Endring i egenkapitalen for konsernet

FRIE 
FONDS

SUM
EGENKAP. ANTALL AKSJER

RESERVE
FOND

OMREGN.
DIFF.

AKSJE
KAPITAL
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Selskapene i TOMRA Gruppen hadde ved utgangen av 1997 totalt 5.038 automater for leasing til kun-
der. Oversikten nedenfor viser fremtidig minimum leasinginntekter på eksisterende portefølje. Utover
denne inntekten er TOMRA sikret leasinginntekter gjennom kontrakter hvor disse er en integrert del av
avtaler om materialhåndtering, serviceavtaler etc.

TALL I HELE 1.000 KRONER 1998 1999 2000 2001 2002 ->

48.757 44.665 29.361 18.978 18.372

Note 15: Leasing

SAMLET BELØP SOLGT BOKFØRT KURS TERMINKURS FORFALL

USD/NOK 30 mill. USD 7,2610 7,2610 1998

DEM/NOK 3 mill. DEM 4,0920 4,0920 1998

DKK/NOK 8 mill. DKK 1,0740 1,0740 1998

NLG/NOK 7,5 mill. NLG 3,6369 3,6369 1998

ATS/NOK 30 mill. ATS 0,5818 0,5818 1998

MORSELSKAP GJELD SIKRET VED PANT KONSERN

1997 1996 TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996

42.500 47.500 Tomra Systems ASA, pantelån 42.500 47.500

- - Upstate Tomra LLC 9.931 -

42.500 47.500 Sum pantstillelser 52.431 47.500

BOKFØRT VERDI PÅ EIENDELER SIKKERHETEN OMFATTER

64.692 65.995 Bygninger og tomter 64.692 65.995

- - Leasingutstyr 18.811 -

64.692 65.995 Sum sikkerhet 83.503 65.995

Note 12: Pantstillelser

Det forelå i 1996 kun garantiansvar i morselskapet vedrørende eksterne lån til datterselskaper på 54,8
MNOK. Ved utgangen av 1997 er disse redusert til 1,2 MNOK.  

Note 13: Garantiansvar

Terminkontrakter benyttes for å sikre fremtidige valutainntekter. I de tilfeller hvor selskapet har faste or-
dre eller kontrakter i valuta, bokføres terminkontraktene til terminkurs.  For terminkontrakter som ikke
er sikring av faste ordre/kontrakter, bokføres disse til balansedagens valutakurs.  Utestående termin-
kontrakter pr 31.12.97: 

Note 14: Poster som ikke inngår i balansen

Note 16: Aksjer eiet av tillitsvalgte, sluttvederlag
Aksjer eiet av selskapets tillitsvalgte 31.12.1997:
STYRET

Jan Chr. Opsahl 83.724 Gregory S. Garvey 532.329
Svein Jacobsen 56.923 Klaus Nærø  (ansatt) 978
Tharald Brøvig 116.911 Tom P. Steidel (ansatt) 0
Jørgen Randers 10.016 Adm.direktør Erik Thorsen 55.594
Christian Thommessen 0 Revisor, KPMG as 0
Administrerende direktør vil, dersom han skulle bli oppsagt, motta lønn i 12 måneder.



AVSTEMMING AV ÅRETS RESULTAT 

BELØP I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995

Årsresultat iht. N GAAP 131.331 102.175 62.688

Justering mot US GAAP

Aktiverte renter, netto avskrivninger   1) (112) 50 841

Urealisert valutagevinst   2) (3.168) 3.168 -

Pensjoner  3) (170) (170) (170)

Utsatt skatt   4) 966 (853) (187)

Godtgjørelse i form av aksjer   6) (68.141) (12 .476) (7.117)

Årsresultat iht. US GAAP 60.706 91.894 56.055

Fortjeneste pr. aksje N GAAP  8) 3,38 2,72 1,85

Fortjeneste pr. aksje, fullt utvannet, iht. N GAAP  8) 3,32 2,70 1,80

Fortjeneste pr. aksje iht. US GAAP  8) 1,56 2,45 1,65

Fortjeneste pr. aksje utvannet US GAAP  8) 1,54 2,41 1,61

EGENKAPITALEFFEKT AV FORSKJELLER

BELØP I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995

Egenkapital iht. N GAAP 1.026.572 500.067 395.353

Justeringer mot US GAAP

Aktiverte renter   1) 3.349 3.462 3.412

Urealisert valutagevinst   2) - 3.168 -

Pensjoner   3) 1.982 2.152 2.322

Utsatt skatt   4) (1 491) (2 457) (1 604)

Utbytte   5) 16.254 11.295 9.320

Godtgjørelse i form av aksjer   6) - - (6 737)

Fordring på utstedte aksjer   7) (1.400) - -

Egenkapital iht. US GAAP 1.045.266 517.687 402.066

Egenkapital pr. aksje iht US GAAP 26,44 13,57 11,56

Egenkapital pr. aksje iht. N GAAP 25,26 13,28 10,60

BEREGNET ANTALL AKSJER 

1997 1996 1995

Gj.sn. antall aksjer N GAAP og US GAAP   8) 38.863.184 37.551.250 33.972.333

Aksjer iht. avtale om konvertibelt lån - - 422.500

Aksjer iht. utøvet opsjonsavtale 311.129 335.930 368.317

Aksjer iht ansattes bonusplan 27.076 - 20.330

Aksjer iht. gjenværende opsjonsavtale 327.980 - -

Beregnet antall aksjer, fullt utvannet N GAAP 39.529.368 37.887.180 34.783.480

Aksjer iht. gjenværende opsjonsavtale - 249.246 -

Antall aksjer utvannet US GAAP 39.529.368 38.136.426 34.783.480

Generelt
TOMRAs kompensasjonsordninger er etablert under hensyntagen til norske regnskapsprinsipper. 
Effekten mot amerikanske prinsipper har vært vurdert som underordnet. 
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Note 17: Forskjeller mellom norske og amerikanske regnskapsprinsipper
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1)  Aktiverte renter
TOMRA aktiverer ikke utviklings- eller rentekostnader.  I henhold til amerikanske regnskapsprinsipper 
er det beregnet aktiverte renter relatert til nybygg i Norge på til sammen 3,5 MNOK.  Dette er fordelt 
over byggeperioden 1992-1995.  Avskrivninger av aktiverte rentekostnader utgjør i samme periode 
0,1 MNOK.

2)  Urealisert Valutagevinst
TOMRA hadde pr. 31.12.96 utestående terminforretninger med urealisert gevinst etter norske regn-
skapsprinsipper.  Terminkontrakter som ikke er sikring av faste ordre, bokføres iflg. norske regnskaps-
prinsipper til kurs på balansedagen.  Etter amerikanske regnskapsprinsipper skal dette innteksføres på
balansedagen. Justeringen for 1996 er reversert i 1997.

3)  Pensjoner
TOMRA endret i 1994 føringen av pensjonskostnader.  Implementeringseffekten ble ført direkte mot
egenkapitalen etter N GAAP.  I henhold til US GAAP (SFAS No. 87) skal implementeringseffekten
amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende løpetid.

4)  Utsatt skatt
N GAAP bygger på gjeldsmetoden ved beregning av utsatt skatt mens eiendel og gjeldsmetoden er
nyttet for US GAAP.  Forskjellene oppstår ved at det for enkeltposter i regnskapet foreligger ulike
prinsipper.  Dette påvirker beregningen av utsatt skatt i tillegg til begrensningene i N GAAP knyttet til
oppføring av utsatte skattefordeler i 1995.

5) Utbytte
Etter US GAAP blir utbytte ført mot egenkapitalen i det året det utbetales, mens det etter N GAAP
reduserer egenkapitalen det år det avsettes.

6)  Godtgjørelse i form av aksjer og opsjoner
For resultatregnskapet tilsvarer godtgjørelsene differansen mellom markedsverdi og innbetalt for aksjene
på utdelingstidspunktet, mens det i egenkapitalen kan forårsake en tidsjustering. 
TOMRA presenterer godtgjørelse i form av aksjer iht APB Opinion 25 for US GAAP.

7)  Fordring tilknyttet aksjeemisjon
N GAAP anbefaler at aksjekapitalen reflekterer vedtatte kapitalutvidelser selv om disse formelt ikke er
registrert. Under US GAAP skal ikke aksjekapitalen justeres før innbetaling og registrering er
gjennomført.

8)  Grunnlag for beregning av inntjening pr. aksje
I løpet av 1997 ble det vedtatt en ny standard for beregning av fortjeneste pr. aksje (SFAS No. 128) som
regulerer både basis og utvanningseffekt.  Basis fortjeneste pr. aksje fastsettes gjennom bruk av gjennom-
snittlig antall utestående aksjer for året.  Fullt utvannet fortjeneste pr. aksje inkluderer effektene av
potensiell utstedelse av aksjer etter opsjons- eller bonusprogrammer. Utvanningseffekten beregnes basert
på gjennomsnittlig aksjekurs gjennom året.  Fortjeneste pr. aksje for 1995 og 1996 er omregnet i
overensstemmelse med SFAS No. 128. Det totale antall aksjer for perioden fremkommer i note 11. 

Avskrivinger
Det foreligger ingen vesentlige differanser for TOMRA mellom N GAAP og US GAAP med hensyn til
avskrivninger.  TOMRA avskriver goodwill over inntil 20 år.
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Følgende oppkjøp foretatt i 1996 og 1997 er medtatt i regnskapet etter oppkjøpsmetoden.
Kjøpesummen er allokert til de underliggende eiendeler og gjeldsposter basert på den reelle verdi. Det
overskytende beløp er ført som goodwill. Selskapene er konsolidert fra oppkjøpstidspunktet. De
oppkjøpte selskapene opererer innenfor samme forretningssegment som TOMRA.

Tomra Metro LLC
I april 1996, i en serie av transaksjoner knyttet til utsatt betaling iht tidligere kjøpekontrakt, overtok
TOMRA eiendomsretten til en enhet som eide 12,25% av Tomra Metro LLC i bytte med 420.000
aksjer i Tomra Systems ASA til en verdi av USD 3,3 mill (21,6 MNOK). Goodwill ble beregnet til 
USD 0,9 mill. (6,0 MNOK) som var en reduksjon på USD 2,7 mill. (17,0 MNOK) i forhold til
bokførte tall ved inngangen til 1996.  TOMRA kontrollerer selskapet 100%.

Mobile Redemption Inc.
TOMRA kjøpte i februar 1996 selskapet Mobile Redemption, Inc. Hartford, Connecticut.
Kjøpesummen var USD 8 mill. (51,5 MNOK) som medførte en goodwill på USD 6,6 mill. 
(42,3 MNOK). 

Western New York Beverage Industry Collection and Sorting Limited Partnership (BICS)
I januar 1996 kjøpte Tomra North America, Inc. (TNA) 100% av komplementarandelen i kommanditt-
selskapet BICS, New York, for USD 2,5 mill. (16,2 MNOK) tilsvarende 55% eierandel i selskapet. I
tillegg kjøpte TNA kommandittandeler tilsvarende 4,86% av BICS for USD 0,25 mill. (1,6 MNOK).
Goodwill ble beregnet til USD 2,2 mill. (14,2 MNOK).

Resource Recycling Technologies
I oktober 1996 ble RRT of Syracuse, New York Inc.’s divisjon for pantemballasje overatt av TNA.
Kjøpesummen var USD 3,5 mill. (22,4 MNOK) med goodwill beregnet til USD 3,4 mill. 
(21,8 MNOK)

CARCO Inc.
Med regnskapsmessig effekt fra 1. august 1997 overtok Tomra North America, Inc. alle eiendeler i sel-
skapet CARCO Inc., Albany, New York, for USD 2,9 mill. (21,1 MNOK).  Goodwill ble beregnet til
USD 0,1 mill. (0,7 MNOK).

Upstate TOMRA LLC
Med regnskapsmessig effekt fra 1. august 1997 overtok Tomra North America, Inc. (TNA) ytterligere
5% av komplementarandelene i selskapet Upstate Tomra LLC, Albany, New York, for USD 0,4 mill.
(2,7 MNOK). Goodwill ble beregnet til USD 0,3 mill. (2,0 MNOK). TNA eier etter dette 55% av
andelene i selskapet og Upstate Tomra LLC er fra samme tidspunkt konsolidert i TOMRA Gruppens
regnskap.

Tomra Leergutsysteme GmbH
Med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 1997 overtok  Tomra Systems ASA 100% av aksjene i selskapet
Tomra Leergutsysteme GmbH, Østerrike, for ATS 55 mill. (31,8 MNOK). Goodwill er beregnet til
30,0 MNOK.

Halton System International B.V.
Med regnskapsmessig effekt fra 1. mai 1997 overtok Tomra Systems ASA 100% av aksjene i selskapet
Halton System International B.V. (HSI), Nederland, for FIM 91,4 mill. (129,5 MNOK). HSI hadde

Note 18: Oppkjøp
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følgende datterselskaper: Halton System OY, Finland (utvikling, produksjon og salg av returautomater),
Halton System AB, Sverige (salg, service), Halton System A/S, Danmark (salg, service), Halton System
GmbH, Tyskland (salg, service), Halton System SA, Frankrike (salg, service) og Halton System B.V.,
Nederland (salg, service). Ved utgangen av 1997 var aktiviteten i selskapene i Sverige, Danmark og
Tyskland integrert med TOMRAs datterselskaper gjennom overtagelse av eiendeler. Selskapet i
Nederland ble fusjonert med Tomra Systems B.V. Goodwill er beregnet til 94,4 MNOK og fordelt på
følgende kategorier; patenter tilsvarende 35,4 MNOK, ikke-konkurranse klausul (5 år) tilsvarende 4,2
MNOK, bruk av merkenavn (5 år med rett til fornyelse) tilsvarende 2,8 MNOK, teknisk know-how
tilsvarende 14,2 MNOK og salgs/service nettverket tilsvarende 37,8 MNOK.

Halton System Inc.
Med regnskapsmessig effekt fra 1. juli 1997 overtok Tomra North America, Inc. 100% av aksjene i
selskapet Halton System Inc., Maine, for USD 1,5 mill. (10,6 MNOK). Overtagelsen var priset til
markedsverdi av selskapets eiendeler.

Til generalforsamlingen i Tomra Systems ASA

Vi har revidert årsoppgjøret for Tomra Systems ASA for 1997 som viser et årsoverskudd på 
kr 95.936.096 for morselskapet og et årsoverskudd på kr 131.331.000 for konsernet. Årsoppgjøret, som
består av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse, noter og konsernoppgjør er avgitt
av selskapets styre og administrerende direktør.

Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets anliggender forøvrig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennom-
ført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder
vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger
regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er
foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god
revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formuesforvaltning og interne kontroll.

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet tilfredsstiller de krav aksjeloven stiller.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig
uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31. desember 1997 og for resultatet av
virksomheten i regnskapsråret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

Oslo, 27. februar 1998
KPMG as

Henning Aass
Statsautorisert revisor
Sign.

Revisjonsberetning 1997



TALL I HELE 1.000 KRONER 1997 1996 1995 1994 1993

RESULTAT

Omsetning 1.200.813 783.537 501.026 386.015 302.936

Tilvirkningskost 640.724 364.165 217.815 188.383 156.561

Dekningsbidrag 560.089 419.372 283.211 197.632 146.375

Driftskostnader 194.762 169.690 136.963 108.317 88.777

Fremtidsrettede prosjekter   1) 66.765 43.655 30.236 25.370 21.781

Ordinære avskrivninger 92.496 53.725 31.706 16.822 13.395

Driftsresultat 206.066 152.302 84.306 47.123 22.422

Netto finanskostnader 8.093 3.167 4.256 5.060 359

Minoritetsinteresser 5.979 2.067 - - -

Resultat før skatt 191.994 147.068 80.050 42.063 22.063

Skatter 60.663 44.892 17.362 8.992 2.815

Resultat etter skatt 131.331 102.176 62.688 33.071 19.248

EIENDELER

Omløpsmidler

Likvider 129.214 44.177 60.288 22.618 19.113

Utestående fordringer 202.952 149.420 97.097 65.877 60.245

Varebeholdning 176.553 140.704 109.156 85.917 55.217

Andre omløpsmidler 64.219 36.569 26.134 13.030 11.787

Sum omløpsmidler 572.938 370.869 292.675 187.442 146.362

Anleggsmidler 2) 835.803 513.138 313.219 189.124 100.190

Sum eiendeler 1.408.741 884.007 605.894 376.566 246.552

GJELD OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt - 6.487 3.741 12.556 31.276

Leverandørgjeld 74.860 72.682 43.591 31.428 18.961

Annen kortsiktig gjeld 169.539 133.729 75.722 53.568 40.680

Sum kortsiktig gjeld 244.399 212.898 123.054 97.552 90.917

Langsiktig gjeld 72.754 140.497 83.863 65.722 16.263

Utsatt skatt 50.448 26.493 3.624 3.916 755

Minoritetsinteresser 14.568 4.052 - - -

Egenkapital

Aksjekapital 162.540 150.596 149.121 132.321 88.214

Fonds 864.032 349.471 246.232 77.055 50.403

Sum egenkapital 1.026.572 500.067 395.353 209.376 138.617

Sum gjeld og egenkapital 1.408.741 884.007 605.894 376.566 246.552
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Nøkkeltall for konsernet 1993-1997



1997 1996 1995 1994 1993

RENTABILITET

Driftsmargin  3) 17,2% 19,4% 16,8% 12,2% 7,4%

Resultatgrad  4) 16,0% 18,8% 16,0% 10,9% 7,3%

Egenkapitalrentabilitet 5) 17,2% 22,8% 20,7% 18,5% 14,2%

Totalrentabilitet 6) 18,9% 21,7% 17,7% 17,2% 12,4%

KAPITAL PR.  31.12.

Egenkapital 7) 1.026.572 500.067 395.353 209.376 138.617

Egenkapitalandel  8) 72,9% 56,8% 65,3% 55,6% 56,2%

Likvititetsgrad I (Bankers ratio) 9) 2,3 1,7 2,4 1,9 1,6

Likviditetsgrad II (Acid test) 10) 1,6 1,1 1,5 1,0 1,0

Gjeldsnedbetalingsevne  11) -0,4 1,0 0,7 2,5 5,1

Arbeidskapital 12) 328.539 152.971 169.621 89.890 55.445

AKSJER

Aksjekapital pr.  31.12. 162.540 150.596 149.121 132.321 88.214

Fortjeneste pr. aksje 13) 3,38 2,72 1,85 1,00 0,65

Fortjeneste pr. aksje, fullt utvannet 14) 3,32 2,70 1,80 0,98 0,64

Utbytte pr. aksje 0,40 0,30 0,25 0,20 0,15

Børskurs pr. 31.12. (justert) 165,00 99,50 50,50 15,30 15,50

Børsverdi (mill.kr.) 6.705 3.746 1.883 506 513

Kurs/fortjeneste (P/E)  15) 48,8 36,6 27,4 15,3 23,9

Kontantstrøm pr. aksje 16) 3,64 3,29 0,84 1,22 0,97

Kurs/kontantstrøm (P/CF) 17) 45,3 30,2 60,1 12,5 16,0

ANSATTE

Antall ansatte (gj.snitt) 788 633 404 295 238

Omsetning /årsverk (MNOK) 1,524 1.238 1.240 1.309 1.273

Definisjoner av nøkkeltall

1) Fremtidsrettede prosjekter inkluderer direkte produktutviklingskostnader samt andel av administrative 

kostnader.

2)  Anleggsmidler inkluderer varige driftsmidler, goodwill og langsiktige finansinvesteringer.

3) Driftsresultat i % av driftsinntekter.

4) Resultat før skatt i % av driftsinntekter.

5) Ordinært resultat etter skatt i % av gjennomsnittlig egenkapital (som definert i pkt.7).

6) Resultat før rentekostnader i % av gjennomsnittlig totalkapital.

7) Aksjekapital og fonds.

8) Egenkapital som definert i pkt. 7 i % av totalkapital.

9) Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

10) Omløpsmidler eksklusive varebeholdninger dividert med kortsiktig gjeld.

11) Rentebærende gjeld redusert med betalingsmidler dividert på netto kontantstrøm fra driften.

12) Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.

13) Årsresultat dividert med gjennomsnittlig antall aksjer (1997= 38.863.184)

14) Årsresultat dividert med gj.sn. antall aksjer inkl. opptjente opsjoner (1997 = 39.529.368).

15) Børskurs pr. 31.12. dividert med fortjeneste pr. aksje (ref. pkt. 13).

16) Kontantstrøm fra driften dividert med gjennomsnittlig antall aksjer.

17) Børskurs pr. 31.12. dividert med kontantstrøm pr. aksje (ref. pkt. 16). 

61Tomra årsrapport 1997



SELSKAPETS STØRSTE AKSJONÆRER

Registrert pr. 31.12.1997 Antall aksjer Andel
1. State Street Bank - Clients 4.489.430 11,14%
2. Chase Manhattan Bank - UK Clients 3.257.735 8,08%
3. Deutsche Bank AG - Clients 1.494.000 3,70%
4. Caisse des Depots et Consignations 1.328.000 3,29%
5. Morgan Guaranty Trust 1.303.847 3,23%
6. Kommunal Landspensjon 1.128.850 2,80%
7. Folketrygdfondet 1.056.650 2,62%
8. Goldman Sachs & Co. - Clients 943.829 2,34%
9. Morgan Stanley Trust 900.399 2,23%

10. Chase Manhattan Bank - US Clients 769.224 1,90%
11. Caisse Nationale de Agricole 662.000 1,64%
12. ABN Amro Global - Clients 633.376 1,57%
13. Gjensidige Livsforsikring Investeringsavd. 613.217 1,52%
14. Boston Safe Dep. 591.398 1,46%
15. Bank of Scotland Plc S/A - Clients 528.600 1,31%
16. Aim Global Aggressiv 486.000 1,20%
17. Brown Brothers Harriman  SA 467.941 1,16%
18. Bayerische Vereinsbank -  Clients 450.000 1,11%
19. Union Bank of Switzerland 413.250 1,02%
20. Skandinaviska Enskilda Foreign Securities 408.975 1,01%

SUM 21.926.721 54,33%
Andre aksjonærer 18.358.279 45,67%
Total (4.673 aksjonærer) 40.285.000 100.00%
Andel aksjer eiet av norske aksjonærer 12.128.073 29,85%
Andel aksjer eiet av utenlandske aksjonærer 28.156.927 69,29%
Aksjer fra kapitalutvidelse desember, ikke reg. 350.000 0,86%
TOTAL 40.635.000 100.00%
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Aksjer og aksjonærer

TOMRAs aksjonærpolitikk har som hovedmål å maksimere aksjonærenes avkastning over tid, noe som
blant annet tilsier at vi gir våre aksjonærer, og finansmarkedet generelt, så god og hyppig informasjon
som mulig.  Dette bidrar til at kunnskapsnivået om selskapet heves, slik at prisingen best mulig
reflekterer de underliggende verdier samt fremtidige vekstmuligheter.

TOMRA har i sine vedtekter ingen begrensninger på omsettelighet av aksjer.  Hver aksje gir èn stemme
på selskapets generalforsamlinger. Andelen av utenlandsk eide aksjer var 69,3% ved utgangen av 1997,
ned fra 70,8% i 1996. Aksjene i TOMRA er idag notert på Oslo Børs og dessuten gjennom et ADR
(American Depositary Receipts, Level 1) program i USA. Kursen på TOMRA-aksjen var ved utgangen
av 1997 kr 165,00 opp fra kr 99,50 ved inngangen til året, tilsvarende 66%. Totalindeksen på Oslo Børs
steg i samme tidsrom med 32%. Høyeste kurs notert i 1997 var kr 196,00 i november, mens laveste kurs
var kr 99,50 i januar.

Børsverdien av TOMRA var ved utgangen av 1997 på 6.647 MNOK mot 3.746 MNOK ved inngangen
til året. Det ble i 1997 omsatt 55,9 mill. aksjer i TOMRA. Tomra Systems ASA og dets datterselskaper
eier ingen egne aksjer. Styret foreslår et utbytte på kr 0,40 pr. aksje for 1997, opp fra kr 0,30 i 1996
(+33%).  Det foreslåtte utbytte representerer et utdelingsforhold på 12%.
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KAPITALUTVIDELSER MED JUSTERINGSEFFEKT

BELØP I HELE 1.000 KRONER ØKNING AKSJEKAPITAL NOMINELL AKSJEKAPITAL

1985/jan Børsintroduksjon 36.700 50 734.000 -
jan Splitt 5:1 - - 36.700 10 3.670.000 0.200
1986/des Emisjon m.tegn.rett 5:2 51.992 48.933 68.506 4 17.126.655 0.633
1992/apr Fondsemisjon 1:10 - 7.694 84.634 4 21.158.500 0.909
1994/jan   Emisjon m.tegn.rett 1:2 45.691 44.107 132.321 4 33.080.250 0.746

ANTALL 
AKSJER

JUSTERINGS-
FAKTOR

PÅ-
LYDENDE

TOTALAKSJE
KAPITAL

INN-
BETALT

TYPE UTVIDELSEÅR

Tysk investor: TOMRA har ikke skuffet

TOMRA er et av de få vekstselskapene som ikke har skuffet oss, påpeker fondsforvalter Klaus Martini i
DWS Deutsche Gesellschaft f Wp. 

-Vi er en betydelig eier i TOMRA, med mer enn to prosent av aksjene. TOMRA har gitt gode resultater
både for oss og for andre investorer, sier Martini. Han har ved flere anledninger deltatt i fjernsyns-
programmer der han gir seerene råd om aksjer. To ganger har han anbefalt kjøp av TOMRA.

-Produktet den norske bedriften leverer er spesielt. Det er noe verden trenger. Jeg kan bare vise til
situasjonen i Tyskland og de krav til resirkulering av emballasje som nå er innført. I USA er det i flere
stater aktuelt å innføre systemer som sikrer retur av emballasje. TOMRA har et godt produkt og ligger
foran konkurrentene. 

Så TOMRA er attraktivt også fordi det betraktes som en ”grønn” aksje?
–Mitt hovedansvar er å tjene penger for DWS’ klienter, derfor er det ikke avgjørende hvorvidt det er en
grønn aksje eller ikke. Derfor er jeg også mindre interessert i hvilken utbyttepolitikk som føres, så lenge
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verdien av aksjene stiger. En annen fornuftig side ved selskapet er at det ikke hele tiden ber aksjonærene
om mer penger. Vi liker ikke emisjoner, for da blir eierskapet utvannet.

-TOMRA er et godt drevet og effektivt selskap, med en god ledelse som vet hvor grensene går. Personlig
er jeg svært godt fornøyd med den nære kontakten til den økonomiske ledelsen i selskapet. Den bryr seg
om aksjonærene og holder oss informert. Ledelsen var for noen tid tilbake meget åpen i å beskrive at
TOMRA hadde et ledelsesproblem, i den forstand at en hadde manglende kapasitet i ledelsen i USA.
Når det har vært slike negative nyheter, er de blitt fulgt opp med en forklaring og konkretisering av hva
som gjøres for å rette opp dette.

TOMRAs verdier
Hva forbinder så Klaus Martini med TOMRAs verdier?
-Integritet er for ham en spesielt viktig egenskap for norske selskaper å legge vekt på. Bakgrunnen er ne-
gativ, i den forstand at Martini har dårlige erfaringer. En gang fikk han en fredag en presentasjon av et
annet norsk selskap enn TOMRA. Mandagen etter sendte det samme selskapet ut en overraskende profit
warning. 
Personlig initiativ? 
-TOMRA har en ung og dynamisk ledelse. Den er flink til å fokusere på det som må gjøres. Innovasjon
er grunnlaget for TOMRAs virksomhet. Selskapet har en svært interessant teknologi å bygge på, sier
Martini når han får redegjort for verdiene. 

”Fighting spirit” mener han er best så  lenge det er snakk om et lite selskap, men deretter er det noe som
må kontrolleres. 
Når det gjelder entusiasme, så er TOMRA et innovativt selskap i et skiftende marked. Medarbeiderne
har åpenbart ikke stivnet i sin tenkning, sier
fondsforvalter Klaus Martini i DWS
Deutsche Gesellschaft f Wp. 

Klaus Martini sammen med

økonomidirektør Helge Nerland 
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