
1

ÅRET 1996

• Driftsinntekter 783,5 MNOK 

- en økning på 56% fra 1995.

• Resultat etter finansposter på 147,1 MNOK 

- en økning på 84% fra 1995.

• Kundegledeindeksen nådde ny rekord, 93,5% av

kundene ønsker å kjøpe TOMRA igjen.

• Innføring av pant på boks i Finland fra 1. mars,

300 boksautomater installert i 1996.

• Strekkodelesing på boks i Sverige innført fra 

1. januar 1997, 1.000 nye boksautomater 

levert i 1996.

• Oppkjøp av tre nye virksomheter i USA

- Mobile Redemption Inc., TOMRAs 

distributør i deler av Connecticut og 

Massachusets.

- BICS, et materialhåndteringsselskap i 

Buffalo, New York.

- RRT of Syracuse, et materialhåndterings-

selskap i Rochester og Syracuse, New York.

• Lansering av to nye automater, T-14 for boks 

og T-210 Cabinet for flasker.

• Totalbalanse 884 MNOK - en økning på 46%



2

Hovedtall 1996 1995 1994 1993 1992

Driftsinntekter MNOK 783,5 501,0 386,0 302,9 262,9
Driftsresultat MNOK 152,3 84,3 47,1 22,4 12,6
Resultat før skatt MNOK 147,1 80,1 42,1 22,1 10,6
Resultat etter skatt MNOK 102,2 62,7 33,1 19,2 9,8

Totalkapital MNOK 884,0 605,9 376,6 246,6 209,6
Egenkapital MNOK 500,1 395,4 209,4 138,6 128,6

Egenkapitalrentabilitet % 22,8 20,7 18,5 14,2 8,3
Totalrentabilitet % 21,7 17,7 17,2 12,4 9,1

Fortjeneste pr. aksje NOK 2,72 1,85 1,00 0,65 0,31
Fortj. pr. aksje, fullt utvannet NOK 2,70 1,80 0,98 0,64 0,31

Netto investeringer MNOK 237,9 152,5 102,6 21,0 63,3
Antall ansatte pr. 31.12. 661 431 320 273 232
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Ved utgangen av 1996 avsluttet TOMRA sitt 25. regnskapsår - det beste i selskapets 
historie. I april 1997 er det 25 år siden selskapet ble stiftet. På disse årene har TOMRA
utviklet seg fra et familieeid gründerselskap til et internasjonalt konsern med salg og 
representasjon i 30 land, og med eget datterselskap i 10 land. Alle vi som har vært en del
av denne utviklingen i kortere eller lengre tid er stolte både av det som er oppnådd og av
bedriften. For TOMRA er et selskap med egenart.

Da tenker jeg for eksempel på den entusiasmen og «fighting spirit» som har vært rådende
fra første stund, og som har vært en helt nødvendig forutsetning for de fremganger 
TOMRA kan se tilbake på. Jeg tenker på det solide teknologiske fundamentet selskapet
har skaffet seg gjennom medarbeidere som med mye kreativitet og personlig initiativ har
maktet å omsette sin kompetanse til innovative løsninger med klare fortrinn i markedet.

Det er også disse verdiene som skal danne fundamentet for vår virksomhet i årene frem-
over.  Selv om vår historie er spennende nok, er det fremtiden og de mulighetene som 
ligger foran oss som er vår drivkraft og inspirasjonskilde.

Våre første 25 år har gitt oss et solid utgangspunkt. Vi har ikke bare lagt bak oss et år med
solid vekst i omsetning og resultat, men kanskje enda viktigere - responsen fra våre kunder
viser at vi gjør de riktige tingene. Vår klare målsetning er å sikre fortsatt vekst og frem-
gang gjennom å utvide vårt virksomhetsområde til å omfatte integrerte totalløsninger for
håndtering av returnert drikkevareemballasje. Det innebærer noe langt mer - både av 
innsats og muligheter - enn «bare» å produsere og selge returautomater. 

Vi har tatt mål av oss til fortsatt å være den ledende virksomheten innen vårt område i 
årene som kommer. Det skal vi greie ved å utvikle og tilby nye løsninger som gjør det 
attraktivt for oss mennesker kontinuerlig å returnere emballasje for ombruk og gjenvin-
ning. I denne årsberetningen har vi - for uten å gjøre rede for året som er gått - også forsøkt
å tegne et bilde av de muligheter og utfordringer TOMRA vil møte i årene fremover.

ERIK THORSEN
Adm. direktør

Sign.

TIL AKSJONÆRENE
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Jan Chr. Opsahl
styreformann

Svein Jacobsen

Jørgen Randers

Tom P. Steidel

Klaus Nærø

STYRETS BERETNING

1996 ble et godt år for TOMRAs kunder, aksjonærer
og ansatte. Den årlige målingen av kundenes tilfreds-
het ga gode resultater og viste sterk fremgang på alle
viktige områder. Resultatet før skatt ble 147,1 MNOK
sammenlignet med 80,1 MNOK i 1995, en økning på
84%. Driftsinntektene økte til 784 MNOK, opp fra
501 MNOK i 1995, en økning på 56%.
Driftsresultatet økte til 152,3 MNOK, opp fra 84,3
MNOK i 1995. Driftsinntekter generert utenfor
Norge utgjorde 97% av total omsetning.
Resultatgraden økte til 18,8% fra 16,0% i 1995.

TOMRA-gruppens resultat etter skatt ble 102,2
MNOK mot 62,7 MNOK i 1995, en økning på 63%.
Dette tilsvarer en inntjening pr. aksje på NOK 2,72
mot NOK 1,85 i 1995. Fullt utvannet for opsjoner
blir inntjeningen pr. aksje NOK 2,70 mot NOK 1,80
i 1995. Gruppens skatter utgjorde 30,5% mot 21,7% i
1995. Aksjekursen ved årets begynnelse var NOK
50,50 og den sluttet året på NOK 99,50, en økning på
97%.

Gruppens totalbalanse pr. 31. desember 1996 var
884,0 MNOK (+46%). Økningen i balansen skyldes
kapitalbinding i omløpsmidler som følge av sterk vekst
i omsetning, en betydelig økning av antall automater
for leasing samt effekt av tre oppkjøp i USA i løpet av
1996. Likviditeten er fortsatt god og egenkapitalande-
len utgjør 57%.

MARKED - EUROPA
Salget i Europa utgjorde 438,4 MNOK mot 308,0
MNOK i 1995, en økning på 42%. Både i Sverige 
og Finland har TOMRA hatt et spesielt godt år i 1996
som følge av omlegging og innføring av pantsystemer
på boks. Utviklingen i Europa for øvrig har vært som 
forventet. 

TOMRA signerte i januar 1997 en avtale om å kjøpe
selskapets distributør i Østerrike, Tomra
Leergutsysteme Ges.mbH, med regnskapsmessig effekt
fra 1. januar 1997. Avtalt kjøpesum er basert på selska-

pets inntjening i 1996 og forventes å utgjøre 30
MNOK. TOMRA får med dette kjøpet utvidet 
kontroll med salgsutviklingen i Østerrike, Ungarn,
Tsjekkia, Slovakia, Polen og Slovenia hvor Tomra
Leergutsysteme har hatt distributørrettighetene.

TOMRAs markedsandel av nye installasjoner i Europa
har i 1996 ligget stabilt i overkant av 70%. Den
akkumulerte markedsandelen er fortsatt nær 80%.
Med bakgrunn i antatt lavere aktivitet i Finland og
Sverige i 1997, forventes Europa som helhet å få lavere
vekst i 1997.
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MARKED - AMERIKA
Også i 1996 hadde TOMRA  sterk omsetningsvekst i
Amerika - hele 79%. Omsetningen endte på 345,2
MNOK mot 193,0 MNOK i 1995. Tre oppkjøp bidro
med en omsetningsvekst på 87,5 MNOK, slik at den
organiske veksten utgjorde 34%. Det ble i alt installert
2.411 automater i 1996, hvorav 1.569 automater var
installert på leasingkontrakt. I 1995 ble det installert
totalt 1.963 automater, hvorav 1.031 var på leasing-
kontrakt.

TOMRAs utvikling i det amerikanske markedet har i
1996 vært preget av vekst i tjenester med tilknytning
til materialhåndtering og administrasjon. Denne utvik-
lingen vil selskapet forsterke ytterligere i de nærmeste
årene. Ekspansjonen innen materialhåndtering og 
administrasjon vil skje både gjennom oppkjøp og ny-
etableringer. Byggingen av et nytt anlegg for material-
prosessering i Michigan ble påbegynt i 3. kvartal 1996
og forventes å stå ferdig i løpet av 2. kvartal 1997. 

TOMRAs markedsandel på nye installasjoner i USA 
og Canada utgjorde i 1996 i overkant av 90%.
Akkumulert markedsandel økte fra 55% i 1995 til nær
70% ved utgangen av 1996. Styret er fortsatt optimis-
tisk i vurderingen av mulighetene i det amerikanske
markedet.

NYE MARKEDSMULIGHETER
TOMRA ser store muligheter i fortsatt langsiktige 
videreutvikling av selskapets virksomhetsområder.
Ekspansjonen innen materialhåndtering og administra-
sjon er et ledd i dette arbeidet. Nye markedsførings-
konsepter, der butikkene bruker returautomatene i
markedsførings- og profileringsarbeidet, er et annet
potensielt fremtidig vekstområde. 

I forbindelse med en test i den engelske kjeden
Somerfield er det utviklet et konsept for bruk av 
kundelojalitetskort som forventes utvidet i 1997. I
Norge ble det gjennomført en test i samarbeide med
dagligvarekjeden RIMI, hvor kundene som alternativ

til å få utbetalt pantbeløpet kan donere panten til et
veldedig formål. Dette konseptet vil også bli utvidet til
flere markeder og organisasjoner i løpet av 1997.

PRODUKT, FOU, LOGISTIKK
TOMRA brukte totalt 43,7 MNOK på produktutvik-
ling i 1996, en økning på 44% fra 1995. Til tross for
denne markerte økningen ble andelen i prosent av 
omsetning redusert fra 6,0% i 1995 til 5,6%. TOMRA
lanserte i 1996 to nye automater.

TOMRA-14
Dette er en automat med strekkodeleser for mottak av
boks. De primære markedene for automaten vil være
mindre butikker i Skandinavia og USA. Automaten er
vesentlig mindre enn TOMRA-42 Can. Det er lagt
vekt på enklere funksjonalitet til en lavere pris tilpasset
et markedssegment med lavere boksmottak. 
TOMRA-14 kan, på samme måte som øvrige nye 
automater fra TOMRA, kobles on-line for overvåk-
ning, programmering og datainnsamling.

TOMRA-210 CABINET
I september lanserte TOMRA en ny versjon av den
mindre flaskeautomaten, kalt TOMRA-210 Cabinet.
Konseptet, med sortering og akkumulering av både
glass- og plastflasker i automaten, gjør det mulig å
installere også i butikker som ikke har plass for vegg-
montering og akkumulering på bakrom. Nødvendig
gulvareale for automaten er bare 1,2 kvm og den har
en akkumuleringskapasitet på 250 flasker.

En helt ny generasjon flaskeautomater, TOMRA-600,
vil bli lansert i forbindelse med 25-års jubileet 1. april
1997. Ny teknologi for formavlesning gjør det mulig å
motta og registrere flaskene liggende. Dette forenkler
registreringen av spesielt lettvekts plastflasker hvor sta-
bilitet i registreringssonen kan være et problem. I til-
legg til løsninger for håndtering av både gjenfyllbar og
engangsemballasje i samme enhet vil automatserien
også inkludere kombiautomater for mottak av kasser.
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Produksjonsvolumet økte med 44% i 1996 med store
svingninger gjennom året. Gjennom større bruk av
underleverandører for levering av ferdigtestede kompo-
nenter og moduler har svingningene blitt håndtert
uten vesentlig økning av bemanningen i produksjo-
nen. Med et produksjonsstyringssystem basert på prin-
sippene “Just In Time” og “Ship to Line” med direkte
leveranser til produksjonslinjen, er det lite behov for
mellomlagring. Dette reduserer både kapitalbindingen
og plassbehovet. Kapitalbindingen i råvarer og varer i
arbeid økte kun med 15% til 32,0 MNOK.

AKSJONÆRER OG KAPITALFORHOLD
TOMRA gjennomførte i 1996 tre mindre emisjoner
til ansatte på tilsammen 369.000 aksjer. General-
forsamlingen ga 18. april 1996 styret fullmakt til å
etablere en opsjonsavtale med ledere i utlandet på
tilsammen 700.000 aksjer samt et konvertibelt lån
tilsvarende ytterligere 330.000 aksjer. Det konvertible
lånet ble senere sagt opp som følge av endrede skatte-
regler i Norge.

TOMRA hadde 4.552 aksjonærer ved utgangen av
1996. Andelen av aksjer eiet av utlendinger økte gjen-
nom året fra 62% til 70,8%.

Den 19. april 1996 tiltrådte Erik Thorsen som
administrerende direktør etter Svein Jacobsen. Styret
uttrykker sin takknemlighet for Svein Jacobsens bety-
delige innsats for selskapet gjennom tolv år, hvorav
åtte år som administrerende direktør. Svein Jacobsen
ble, sammen med Gregory S. Garvey, valgt inn som
nye aksjonærvalgte styremedlemmer på selskapets ordi-
nære generalforsamling. De øvrige styremedlemmer
ble gjenvalgt.

ORGANISASJON
Antall ansatte i TOMRA-gruppen var ved utgangen av
året 661, hvorav 189 arbeidet i Norge. Ved inngangen
til året var tallene henholdsvis 431 og 172. Økningen

på 230 ansatte fordeler seg med 204 i USA, 17 i Norge
og 9 i øvrige Europa. 

Kunderelasjonsstudiet, som er et ledd i TOMRAs
Total Kvalitets program, gir oss hvert år verdifull tilba-
kemelding på kvaliteten av våre produkter og tjenester.
Resultatene fra årets måling var svært positive og be-
krefter utviklingen de siste årene. Gjenkjøpsindeksen,
som viser hvor mange av våre kunder som med stor 
eller ganske stor sannsynlighet vil kjøpe fra TOMRA
neste gang de skal investere, var 93,5% med en mar-
kert økning i kategorien ganske stor sannsynlighet.

TOMRAs miljøarbeide er tilrettelagt innfor retnings-
linjene etablert av International Chamber of
Commerce. Gruppens produkter og produksjons-

TOMRAs nye 
flaskeautomat, 
T-600.
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prosesser har i alle år vært tilrettelagt med en miljø-
vennlig profil. TOMRA forurenser ikke det ytre miljø
mer enn det som er vanlig for denne type virksomheter.
En utdypende miljørapport er presentert på side 42.

LØNN OG GODTGJØRELSE
Styret har i 1996 mottatt styrehonorar på NOK
410.000. Lønn og annen godtgjørelse i Tomra Systems
ASA til tidligere administrerende direktør Svein
Jacobsen for perioden 1. januar til 31. mai utgjorde
NOK 380.341 i lønn og NOK 69.151 som andre
skattepliktige godtgjørelser. Administrerende direktør
Erik Thorsen har for perioden 19. april og ut året mot-
tatt NOK 523.217 i lønn og NOK 22.073 som andre 
skattepliktige godtgjørelser. Antall aksjer eiet av
selskapets tillitsvalgte samt sluttvederlag er beskrevet 
i note 17.

Revisjonshonorar for Tomra Systems ASA utgjør
NOK 250.000 utbetalt til KPMG as. Det er i tillegg
utbetalt NOK 138.899 for rådgivningstjenester og
NOK 237.800 i forbindelse med tilpasninger av regn-
skapet til US GAAP. Samlet revisjonshonorar utgjør
for konsernet NOK 1.246.277.

RESULTATANVENDELSE
Årets overskudd ble NOK 44.014.939 i Tomra
Systems ASA. Styret anbefaler følgende disponering,
herunder forslag om å betale NOK 0,30 i utbytte pr.
aksje, som er en økning på 20% fra 1995.

Til utbytte NOK 11.294.720
Til frie fonds NOK 32.720.219
Sum disponert NOK 44.014.939

Asker, 26. februar 1997
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TOMRA SYSTEMS ASA TOMRA GRUPPEN

380.833 273.397 195.607 Driftsinntekter 1 783.537 501.026 386.015
DRIFTSKOSTNADER

247.243 179.667 123.022 Tilvirkningskost 2 364.165 217.815 188.383
43.239 36.995 31.593 Lønn og sosiale kostnader 125.191 107.068 81.344
28.999 20.171 13.280 Andre driftskostnader 3,9 88.154 60.131 52.343
6.005 4.982 4.032 Ordinære avskrivninger 4 53.725 31.706 16.822

325.486 241.815 171.927 Sum driftskostnader 631.235 416.720 338.892
55.347 31.582 23.680 Driftsresultat 152.302 84.306 47.123

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
10.299 2.182 6.248 Finansinntekter 9.708 5.316 6.438
6.677 4.839 9.705 Finanskostnader 12.875 9.572 11.498

- 14.355 - Utbytte fra konsernselskaper - - -
3.622 11.698 (3.457) Netto finansposter 5,6 (3.167) (4.256) (5.060)

- - - Minoritetsinteresser (2.067) - -
58.969 43.280 20.223 Resultat før skatt 147.068 80.050 42.063
14.954 7.107 2.174 Skattekostnad 7 44.892 17.362 8.992
44.015 36.173 18.049 Årsresultat 102.176 62.688 33.071

SOM DISPONERES
11.295 9.320 6.616 Til utbytte

- - 3.037 Til konsernbidrag
- - 7.237 Til reservefond

32.720 26.853 1.159 Til frie fonds
44.015 36.173 18.049 Sum disponert

RESULTATREGNSKAPET 01.01.-31.12.

1996 1995 1994 Tall i hele 1.000 kroner Noter 1996 1995 1994
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BALANSE PR. 31.12.

TOMRA SYSTEMS ASA TOMRA GRUPPEN

EIENDELER OMLØPSMIDLER
3.263 37.311 Kontanter, bank, postgiro 8 44.177 60.288
4.112 3.315 Kundefordringer 3 149.420 97.097

145.808 93.647 Fordringer konsernselskap - -
9.756 9.635 Andre kortsiktige fordringer 36.569 26.134

44.138 37.448 Varelager 2 140.703 109.156
207.077 181.356 Sum  omløpsmidler 370.869 292.675

ANLEGGSMIDLER
276.058 164.854 Aksjer 9 5.967 4.437

4.000 4.962 Lån til konsernselskaper - -
- - Langsiktige fordringer 30.532 22.543

9.700 3.552 Pensjonsmidler 10 9.700 3.552
3.154 995 Utsatt skattefordel 7 13.195 3.624

- - Goodwill 4 145.601 90.599
77.951 71.344 Varige driftsmidler 4 122.260 92.831

- - Leasing utstyr 4,16 185.883 95.633
370.863 245.707 Sum anleggsmidler 513.138 313.219
577.940 427.063 Sum eiendeler 884.007 605.894

GJELD OG EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD
9.064 7.644 Kassekreditt 8 6.487 3.741

23.282 17.554 Leverandørgjeld 72.682 43.591
50.225 27.790 Kortsiktig gjeld konsernselskaper - -
14.952 6.786 Betalbar skatt 7 24.598 9.575
59.395 32.681 Annen kortsiktig gjeld 11 114.131 66.147

156.918 92.455 Sum  kortsiktig gjeld 217.898 123.054
LANGSIKTIG GJELD

42.500 - Langsiktige lån 8 135.497 83.863
3.154 995 Utsatt skatt 7 26.493 3.624

45.654 995 Sum langsiktig gjeld 161.990 87.487
- - Minoritetsinteresser 4.052 -

EGENKAPITAL
150.596 149.121 Aksjekapital (37.649.068 aksjer à kr 4) 150.596 149.121
156.582 149.022 Reservefond 156.582 149.022
68.190 35.470 Frie fonds 204.549 105.577

- - Omregningsdifferanse (11.660) (8.367)
375.368 333.613 Sum egenkapital 12 500.067 395.353
577.940 427.063 Sum gjeld og egenkapital 884.007 605.894

47.500 115.000 Pantstillelser 13 47.500 131.587
54.761 47.491 Garantiansvar 14 - 12.638

1996 1995 Tall i hele 1.000 kroner Noter 1996 1995
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KONTANTSTRØMANALYSE PR. 31.12.

TOMRA SYSTEMS ASA TOMRA GRUPPEN

KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN
58.969 43.280 20.223 Resultat før skatt 147.068 80.050 42.063
6.005 4.982 4.032 Ordinære avskrivninger 53.725 31.706 16.822

(14.954) (7.107) (2.174) Skatter (44.892) (17.362) (8.992)
(11.295) (9.320) (6.616)) Avsatt utbytte (11.295) (9.320) (6.616)
(6.148) (4.257) (2.809) Endr. netto pensjonsforpliktelse (6.148) (4.257) (2.809)

- - (3.037) Konsernbidrag - - -
32.577 27.578 9.619 Kontantstrøm fra driften 138.458 80.817 40.468

Endr. i lager, debitorer, kreditorer 
(12.145) (43.269) 80.550 og andre tidsavgrensningsposter (38.896) (39.373) (18.565)

20.432 (15.691) 90.169 Netto kontantstrøm fra driften 99.562 41.444 21.903
KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER

(13.053) (33.986) (31.756) Investeringer i varige driftsmidler 1) (253.581) (137.885) (124.447)
441 - 12.258 Salg av varige driftsmidler 25.175 3.169 26.474

(110.242) (44.034) (96.107) Netto finansinvesteringer (9.519) (17.825) (4.622)
(122.854) (78.020) (115.605) Netto kontantstrøm fra invest. (237.925) (152.541) (102.595)

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING
16.839 (3.517) (20.403) Kortsiktig finansiering 39.435 (2.688) (12.375)
42.500 (6.930) - Langsiktig finansiering 51.634 18.846 52.268

- - - Endring utsatt skatt 13.298 - -
- - - Endring minoritetsinteresser 4.052 - -

EGENKAPITAL
9.035 139.358 45.691 Ny aksjekapital inkl. overkurs 9.035 139.358 45.691

- - - Egenkapitaljustering 8.091 - -
- - - Endring omregningsdifferanse (3.293) (6.749) (1.387)

68.374 128.911 25.288 Netto kontantstrøm fra finans 122.252 148.767 84.197
Sum netto endring i kontanter 

(34.048) 35.200 (148) og kortsiktige plasseringer (16.111) 37.670 3.505
37.311 2.111 2.259 Likviditetsbeholdning 1.1. 60.288 22.618 19.113
3.263 37.311 2.111 Likviditetsbeholdning 31.12. 2) 44.177 60.288 22.618

ARBEIDSKAPITAL
207.077 181.356 78.325 Omløpsmidler 370.869 292.675 187.442
156.918 92.455 71.410 Kortsiktig gjeld 217.898 123.054 97.552
50.159 88.901 6.915 Arbeidskapital 31.12 152.971 169.621 89.890

1) ”Investeringer i varige driftsmidler” inkluderer også inngående balanse i datterselskap som er kjøpt og konsolidert første gang i regnskapsåret.
2) Bundne bankinnskudd er inkl. med kr 3.045.288 i Tomra Systems ASA.

1996 1995 1994 Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994
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KONSOLIDERINGS- OG REGNSKAPSPRINSIPPER

GENERELT
FORRETNING, KUNDER OG SPESIELL RISIKO
Tomra Systems ASA med datterselskaper utvikler, pro-
duserer, samt selger og driver service av systemer for
håndtering av drikkevareemballasje. TOMRAs kunder
er dagligvarebransjen i Europa samt Nord- og Sør-
Amerika. Selskapet er i stor grad avhengig av pantord-
ninger for sin virksomhet i de forskjellige markeder.

BRUK AV ESTIMATER
Årsrapporten er utarbeidet i overenstemmelse med god
regnskapsskikk. Estimater og forutsetninger som kan
ha innvirkning på eksisterende og fremtidige eiendeler
og gjeld, samt rapporterte inntekter og kostnader for
perioden, er utarbeidet etter beste evne. Faktiske resul-
tater kan variere fra disse estimatene.

FORTJENESTE PR. AKSJE
Fortjeneste pr. aksje presenteres basert på vektet gjen-
omsnittlig utestående aksjer for perioden. Potensiell
utvanningseffekt av utestående oppsjonsavtaler er 
hensyntatt.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

KONSOLIDERTE SELSKAPER
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Tomra
Systems ASA og de selskaper der morselskapet direkte
eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene, og/eller
har bestemmende innflytelse.  Datterselskaper erver-
vet/solgt i løpet av året er inkludert i resultatregnskapet
fra og med kjøpstidspunktet/til og med salgstidspunk-
tet.

TILKNYTTEDE SELSKAPER
Tilknyttede selskaper, hvor konsernet har en eierandel
på 20-50%, samt har betydelig innflytelse i driftsmes-
sige og finansielle beslutninger, er i konsernregnskapet
medtatt etter egenkapitalmetoden.  Konsernets andel
av det tilknyttede selskaps resultat etter skatt og av-
skrivninger på merverdier, vises under finansposter  i
resultatregnskapet.  I balansen vurderes aksjene til
kostpris korrigert for andel resultat og mottatt utbytte.

ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER
Aksjer i datterselskapene er eliminert etter kjøpsverdi-
metoden.  Differansen mellom bokført verdi av aksjer i
datterselskaper og bokført verdi av egenkapitalen i de
samme datterselskaper på de tidspunkt aksjene ble er-
vervet,  er analysert og henført til de poster i balansen
merverdiene er tilknyttet.  Goodwill er oppført med
kontantverdien betalt ved kjøp og avskrevet basert på
forventet inntjening (jfr. note 4).

OMREGNING AV UTENLANDSKE 
DATTERSELSKAPER
Resultatregnskapet for utenlandske datterselskaper ført
i utenlandsk valuta er omregnet til gjennomsnittskur-
ser 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/
MELLOMVÆRENDER
Alt kjøp og salg mellom konsernselskaper er eliminert,
likeledes fordringer og gjeld.
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REGNSKAPSPRINSIPPER

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

KONTANTER, BANK, POSTGIRO
Posten kontanter, bank, 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 bokført 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 urealisert gevinst 
inntektsføres ikke.

VARELAGERVURDERING
Beholdning av råvarer er vurdert til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer i arbeid og 
ferdigvarer er vurdert til laveste verdi av full tilvirk-
ningskost og virkelig verdi. Reservedeler og deler hos
serviceforhandlere 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
med mindre forhold som ikke anses å være av forbigå-
ende 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 avskrivninger. Ordinære avskrivninger
gjennomføres lineært over driftsmidlets antatte økono-
miske levetid.  

IMMATERIELLE EIENDELER
Immaterielle eiendeler inkluderer goodwill og ikke-
konkurranse avtaler. Avskrivningssatsene for goodwill
er basert på den inntjening som det oppkjøpte selskap
forventes å få etter tidspunktet for ervervelsen og reva-
lueres periodisk. Ikke-konkurranse avtaler avskrives
over den tid kontrakten gjelder.

OPPSTARTINGS- OG UTVIKLINGSKOSTNADER
Oppstartingskostnader samt forsknings- og utviklings-
kostnader utgiftsføres løpende.

PENSJONSFORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser knyttet til forsikringsmessige dek-
kede pensjoner samt pensjonspremiefondet er tatt inn i
balansen etter nettoprinsippet. Netto pensjonsforplik-
telse pr. 01.01.1994 er tatt inn i balansen direkte mot
frie fonds i morselskapet, som er det eneste selskapet i
gruppen med en pensjonsordning etter ytelsesplan. Se
forøvrig note 10 for beskrivelse av pensjonsforpliktel-
sene.

GARANTIAVSETNINGER
Det er foretatt en generell avsetning for fremtidige 
garantikostnader basert på siste års omsetning i alle
konsernselskapene.

SKATTER
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt.
Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betal-
bare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter.
Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumu-
lerte 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 7 “Skatter”.
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NOTE 1 GEOGRAFISK FORDELING AV SALG

DRIFTSINNTEKTER
Tomra,  Norge 19.844 21.639 19.807 16.593 13.193
Tomra,  Sverige 134.389 68.670 56.432 42.293 53.248
Tomra,  Finland 50.290 13.911 12.730 10.815 16.045
Tomra,  Danmark 43.794 42.241 29.298 22.051 15.625
Tomra,  Holland 42.292 35.553 30.156 29.307 26.555
Tomra,  Tyskland 114.821 97.045 82.628 57.543 35.964
Distributører 32.944 28.953 26.535 19.518 28.721
B.U. Europe 438.374 308.012 257.586 198.120 189.351
Tomra,  Canada 9.462 10.981 8.078 6.960 7.018
Tomra North America, USA1) 97.544 67.085 20.716 10.080 -
Tomra Metro, USA 128.113 94.306 79.707 64.589 46.820
Mobile Redemption, USA 42.035 - - - -
BICS, USA 46.371 - - - -
Distributører USA 21.638 20.642 19.928 23.187 18.940
B.U. America 345.163 193.014 128.429 104.816 72.778
Sum driftsinntekter 783.537 501.026 386.015 302.936 262.129

1) Tomra North America kjøpte 1. oktober 1996 eiendelene til RRT of Syracuse, New York Inc., en divisjon av
Waste Management Inc. Denne virksomheten er lagt inn under Tomra North America’s eget kontor i New York
Upstate og utgjorde i omsetning 8,4 MNOK i fjerde kvartal 1996. Se også note 18 “Oppkjøp”.

Tall i hele 1.000 kron 1996 1995 1994 1993 1992

1996 1995 1994 Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994

NOTE 2   TILVIRKNINGSKOST OG VARELAGER

MORSELSKAP TILVIRKNINGSKOST KONSERN

232.399 165.875 115.011 Materialforbruk 367.099 208.122 197.578
20.320 17.189 11.990 Direkte lønn produksjon 20.320 17.189 11.990

252.719 183.064 127.001 Tilvirkningskost brutto 387.419 225.311 209.568
(5.476) (3.397) (3.979) Beholdningsendringer (23.254) (7.496) (21.185)

247.243 179.667 123.022 Tilvirkningskost 364.165 217.815 188.383
VARELAGER

17.045 15.887 Råvarer 17.045 15.887
14.929 11.810 Varer i arbeid 14.929 11.810
3.552 1.195 Ferdigvarer 56.213 36.078
8.612 8.556 Reservedeler 52.516 45.381

44.138 37.448 Sum varelager 140.703 109.156

NOTE 3   ANDRE DRIFTSKOSTNADER

KONSERNET
Delkrederefondet utgjør på gruppebasis 2,1 MNOK og er inkludert i balanseposten kundefordringer. Pr. 01.01.96
var delkrederefondet 1,2 MNOK. Samlet tap på utestående fordringer utgjør for konsernet 0,3 MNOK.
MORSELSKAPET
Tomra Systems ASA har ikke hatt tap på utestående fordringer i 1996. Delkrederefondet er øket med 0,2 MNOK
og utgjør 0,3 MNOK som er inkludert i balanseposten kundefordringer. 
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Tall i hele 1.000 kroner

NOTE 4   ANLEGGSMIDLER

KONSERN 1)

Anskaffelseskost 1.1. 2) 61.779 55.882 19.085 136.745 112.100 114.217
Tilgang dette år 7.488 44.555 10.518 62.561 78.209 130.284
Avgang dette år - 5.528 1.686 7.214 16.999 962
Akkumulerte ord.  avskr. 3) 3.272 54.563 11.997 69.832 27.710 57.656
Bokført verdi 31.12. 65.995 40.346 15.920 122.260 145.601 185.883
Ordinære avskr. dette år 1.789 8.771 5.748 16.309 8.056 29.361
Avskrivningssatser 3% 10-33% 15-33% 5-20% 14,3%

MORSELSKAP
Anskaffelseskost 1.1. 2) 61.779 33.036 1.032 95.846
Tilgang dette år 7.488 5.439 - 12.928
Avgang dette år - - 441 441
Akkumulerte ord.  avskr. 3) 3.272 26.626 484 30.382
Bokført verdi 31.12. 65.995 11.849 107 77.951
Ordinære avskr. dette år 1.789 4.103 113 6.005
Avskrivningssatser 2-4% 15-25% 20%

1) Utenlandske datterselskapers anleggsmidler er omregnet til kurser pr. 31.12.96.  
2) Herav tomter kr  8.021.199.
3) Akkumulerte avskrivninger 1.1.96 var 80,5 MNOK for gruppen og 5,0 MNOK for morselskapet.

BYGNINGER/ MASKINER/EDB/ TRANSPORT- IMMATERIELLE LEASING
TOMTER INVENTAR MIDLER TOTAL EIENDELER UTSTYR

TILGANG / AVGANG SISTE 5 ÅR

KONSERN
Transportmidler Tilgang 10.518 8.742 5.413 2.975 2.086

Avgang 1.686 1.658 2.293 675 1.018
Maskiner/EDB/Inventar Tilgang 44.555 12.711 15.079 12.537 956

Avgang 5.528 1.289 3.878 3.404 394
Bygninger/Tomter Tilgang 7.488 26.701 28.345 3.176 715

Avgang - - 16.954 6.494 -
Sum Tilgang 62.561 48.154 48.837 18.688 3.757

Avgang 7.214 2.947 23.125 10.573 1.412
Immaterielle eiendeler Tilgang 78.209 25.905 43.166 5.294 35.589

Avgang 16.999 - - - -
Leasingutstyr Tilgang 130.284 63.723 32.444 10.076 11.404

Avgang 962 221 1.578 3.140 588
MORSELSKAP
Transportmidler Tilgang - 149 441 - 666

Avgang 441 - 1.050 - 662
Maskiner/EDB/Inventar Tilgang 5.439 7.136 2.970 2.000 6.085

Avgang - - 48 - 267
Bygninger/Tomter Tilgang 7.488 26.701 28.345 3.174 413

Avgang - - 16.954 - -
Sum Tilgang 12.928 33.986 31.756 5.174 7.164

Avgang 441 - 18.052 - 929

Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994 1993 1992
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Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994 

NOTE 5 FINANSPOSTER
FINANSPOSTER FOR KONSERNET BESTÅR AV:

Renteinntekter 3.583 1.255 2.925
Agio 3.342 1.237 2.241
Resultatandel tilknyttede selskaper ( Note 6) 2.783 2.824 1.272
Sum finansinntekter 9.708 5.316 6.438
Rentekostnader 12.821 8.457 3.634
Kurstap obligasjoner - - 1.110
Disagio 54 1.115 6.754
Sum finanskostnader 12.875 9.572 11.498
Netto finansposter (3.167) (4.256) (5.060)

NOTE 6   RESULTATANDEL TILKNYTTEDE SELSKAPER

Resultatposten relaterer seg til andel av overskudd i Upstate Tomra LLC (tidligere ARS), hvor Tomra North
America, Inc. har en 50% eierandel. Upstate Tomra LLC konsolideres etter nettometoden og har hatt følgende 
resultatutvikling de siste årene:

Driftsinntekter 32.070 14.889 15.798
Resultat før skatt 5.566 5.648 2.544
Bokført egenkapital 1.1. 2.460 3.214 -
Mottatt utdeling (kostpris 1994) - (3.367) 1.942
Årets resultat (50%) 2.783 2.824 1.272
Valuttakursavvik 97 (211) -
Bokført egenkapital 31.12. 5.340 2.460 3.214

MORSELSKAP SKATTEGRUNNLAG KONSERN
58.969 43.280 20.223 Resultat før skatt 147.068 80.050 42.063

149 (1.189) (2.833) Permanente forskjeller 1.117 (13.638) 10.923
(5.717) (3.502) (9.625) Endr. midl. forskjeller (47.449) (1.745) (32.657)
53.401 38.589 7.765 Grunnlag betalbar skatt 100.736 64.667 20.329

25,36% 16,42% 10,75% Effektiv skattesats 30,52% 21,69% 21,38%
SKATTEKOSTNAD

14.952 6.786 2.174 Årets betalbare skatt 30.062 16.796 8.994
2 321 - Formueskatt inkl. endr. tidl. år 1.532 566 26
- - - Utsatt skatt nto. endring 13.298 - (28)

14.954 7.107 2.174 Skattekostnad 44.892 17.362 8.992
- 718 - Skatt til utlandet 29.579 10.036 6.813

Utsatt skatt representerer netto endring av utsatt skattefordel/-forpliktelse gjennom endringer av midlertidige for-
skjeller 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:

NOTE 7   SKATTER

1996 1995 1994 Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994

Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994
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1996 1995 1996 1995

NOTE 8   RENTEBÆRENDE BALANSEPOSTER

RENTEBÆRENDE FORDRINGER/PLASSERINGER FOR KONSERNET BESTÅR AV:

RENTEBÆRENDE PLASSERINGER
Bundne bankinnskudd  2,75% DnB Prime 3.217 2.480
Bankinnskudd 3,25% DnB 40.960 22.808
Kortsiktige plasseringer - 35.000
Sum bank/plasseringer 44.177 60.288
RENTEBÆRENDE GJELD BESTÅR AV
Kassekreditt 5,25% DnB Prime 6.487 3.741
Kortsiktig lån 6,10% Nibor + 1% 20.823 -
Pantelån (kortsiktig del) 6,90% 10 års fast rente 5.000 -
Pantelån  6,90% 10 års fast rente 42.500 -
DnB, langsikig lån (USD) 6,10% Libor + 0,5% 64.425 -
Andre langsiktige lån (USD) 6,10% Libor + 0,5% 28.572 83.863
Sum rentebærende gjeld 167.807 87.604

Årlige avdrag på langsiktige lån er: 1997 14,127 MNOK
1998 18,959 MNOK

Avdragene er basert på 1999 74.911 MNOK
valutakurser tilsvarende 2000 5,000 MNOK
balansekurs 31.12.96. 2001 og senere 27,500 MNOK

Ubenyttede kredittlinjer pr. 31.12.96 utgjør på konsernbasis 49,8 MNOK.

Tall i hele 1.000 kroner Gj.sn.rente Rentebetingelser 1996 1995

MORSELSKAP UTSATT SKATTEFORDEL KONSERN

- - Omløpsmidler 2.614
2.995 995 Anleggsmidler 4.691 2.886

159 - Kortsiktig gjeld 2.552 -
- - Fremførbart underskudd 3.338 738

3.154 995 Sum utsatt skattefordel N GAAP 13.195 3.624
742 2.342 Ubenyttet skattefordel N GAAP - 3.275

3.896 3.337 Utsatt skattefordel etter US GAAP 13.195 6.899
UTSATT SKATTEFORPLIKTELSE

438 - Omløpsmidler 438 -
- - Anleggsmidler 20.331 1.170
- - Kortsiktig gjeld 3.008 1.459

2.716 995 Pensjonsmidler 2.716 995
3.154 995 Sum utsatt skatt 26.493 3.624

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 mellom 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 USA virksomheten og utløper mellom 1997 og 2011.
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NOTE 9   AKSJER

KONSERNSELSKAPER
Tomra Systems B.V. NLG 300 300 NLG 1.000 - - 100%
OY Tomra AB FIM 1.000 1.000 FIM 1.000 - 1.073 100%
Tomra Butikksyst. A/S NOK 3.000 1.200 NOK 2.500 - - 100%
Tomra Systems GmbH DEM 750 750 DEM 1.000 - 2.200 100%
Tomra System A/S DKK 2.500 2.500 DKK 1.000 - 1.089 100%
Tomra Systems Inc. CAD 500 500 CAD 1.000 - 3.316 100%
Tomra Systems AB SEK 1.000 1.000 SEK 1.000 - 1.070 100%
Tomra North America Inc. USD 40.000 40.000 USD 1.000 - 266.996 100%
Sum aksjer i datterselskaper - 275.744
ØVRIGE AKSJER MORSELSKAPET
Cargoscan A/S 2) 18.115 107.084 NOK 10 - - 5,9%
Cargoscan Holding A/S 2) 510 65 NOK 1.000 - - 12,8%
ETS A/S 1.498 1.000 NOK 50 - - 3,3%
Toleko AS 100 3 NOK 1.000 30 30 3,0%
Mekatronikk A/S 400 1.000 NOK 100 284 284 25,0%
DATTERSELSKAPENES EIE
Diverse mindre poster - - 313 - -
Upstate Tomra LLC USD 100 50 USD 1.000 5.340 - 50%
Sum totalt 5.967 276.058

1) Tall i hele 1.000
2) Aksjene i Cargoscan AS og Cargoscan Holding A/S er nedskrevet i 1996. Totalt 1,7 MNOK er bokført som 

nedskrivning under andre driftskostnader.

ANTALL
TOTAl AKSJER PÅLYDENDE KONSERN BOKF.VERDI

AKSJEKAPITAL I VÅR EIE PR.AKSJE MORSELSKAP EIERANDEL

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 overstiger 1,5 ganger
grunnbeløpet (grunnbeløpet = 41.000 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 1994-96.  Utover pensjonsordningen som beskrevet
ovenfor foreligger det ingen pensjonsforpliktelser.

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader.  Det er kun morselska-
pet 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 191 personer inklusive 2 pensjonis-
ter ved utgangen av 1996.  Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser.  Disse er i hovedsak avhengig av an-
tall 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 forutset-
ninger innen forsikring. Årets innbetaling til pensjonspremiefondet var 7,6 MNOK i 1996.

NOTE 10   PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

1) 1) 1)
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PERIODENS PENSJONSKOSTNAD FOR MORSELSKAP OG KONSERN

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1.857 1.810 1.534
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1.077 858 759
Avkastning på pensjonsmidler (1.258) (942) (678)
Amortisering av estimeringstap 321 127 -
Arbeidsgiveravgift 439 361 230
Netto pensjonskostnad 2.436 2.214 1.845
PENSJONSORDNINGENS FINANSIERTE STATUS PR. 31.12.
Beregnede pensjonsforpliktelser (18.291) (14.887)
Pensjonsmidler til markedsverdi 20.716 15.511
Utsatt forpliktelse til amortisering 6.214 2.489
Forskuddsbetalt arbeidsgiveravgift 1.061 439
Pensjonsmidler* 9.700 3.552
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%

* Pensjonsmidlene kan utnyttes til dekning av årlige premier som for 1996 var 3,1 MNOK.

Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994

NOTE 11   ANNEN KORTSIKTIG GJELD

MORSELSKAP KONSERN

Skattetrekk, folketrygd, feriepenger 
18.564 11.120 og påløpt skatt 32.079 20.825

- - Forskudd fra kunder 9.086 5.955
25.823 - Kortsiktig rentebærende gjeld 25.823 -
3.713 12.241 Annen kortsiktig, ikke rentebærende gjeld 35.848 30.047

11.295 9.320 Avsatt utbytte 11.295 9.320
59.395 32.681 Sum 114.131 66.147

1996 1995 Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995
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NOTE 12 ENDRINGER I EGENKAPITALEN FOR KONSERNET

AKSJE RESERVE FRIE OMREGNINGS- SUM ANTALL
KAPITAL FOND FONDS DIFFERANSE EGENKAPITAL AKSJER

Balanse pr. 31.12.93 88.214 17.643 36.505 (231) 142.131 22.053.500
Netto pernsjonsforpliktelse pr.1.1.94 (3.514) (3.514)
Balanse pr. 1.1.94 88.214 17.643 32.991 (231) 138.617 22.053.500
Årsresultat 1994 7.237 25.834 33.071
Aksjeemisjon januar 94 44.107 1.584 45.691 33.080.250
Endring omregn. diff. (1.387) (1.387)
Avsatt utbytte for 1994 (6.616) (6.616)
Balanse pr. 31.12.94 132.321 26.464 52.209 (1.618) 209.376 33.080.250
Årsresultat 1995 62.688 62.688
Aksjeemisjon mai 95 1.620 1.120 2.740 33.485.250
Konvertering juli 95 370 925 1.295 33.577.750
Aksjeemisjon nov. 95 13.200 116.488 129.688 36.877.750
Konvertering des. 95 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 egenkapital1) 8.091 8.091
Aksjeemisjon mars 96 400 3.680 4.080 37.380.250
Aksjeemisjon april 96 400 3.880 4.280 37.480.250
Aksjeemisjon mai 96 475 475 37.599.068
Utøvet opsjon mai 96 200 200 37.649.068
Endring omregn. diff. (3.293) (3.293)
Avsatt utbytte for 19962) (11.295) (11.295)
Balanse pr. 31.12.96 150.596 156.582 204.549 (11.660) 500.067 37.649.068

1) Økningen i egenkapital relaterer seg til avkastning på et deponert sikkerhetsbeløp i forbindelse med oppkjøpet
av Mobile Redemption Inc.
2) Utbytte pr. aksje er kr. 0,30 for 1996.
Styret har fullmakt av generalforsamlingen til innen generalforsamlingen våren 1998 å utstede inntil 4.000.000
aksjer til markedskurs i forbindelse med oppkjøp. Styret har også fullmakt av generalforsamlingen til innen ut-
gangen av januar 1998 å utstede 400.000 aksjer til pålydende NOK 4,00 i forbindelse med en opsjonsavtale med
selskapets ledelse i USA. 50.000 aksjer under denne avtalen ble utstedt i 1996. Avtalen er en del av transaksjonen
hvor TOMRA overtok kontrollen over Tomra Metro. I tillegg har styret fullmakt til å utstede ytterligere 700.000
aksjer til selskapets ledere i utlandet.  Denne avtalen er direkte relatert til ledernes resultater. Pr. 31.12.96 er
620.000 av disse opsjonene blitt allokert, hvorav 26.000 er opptjent. Kursen for disse aksjene varierer fra 
kr 56,20 til kr 63,10. Ved utgangen av 1996 var 970.000 opsjoner utestående til en gjennomsnittlig kurs 
kr 39,56. Av disse er 376.000 opsjoner opptjent.

Tall i hele 1.000 kroner
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NOTE 13   PANTSTILLELSER

NOTE 14   GARANTIANSVAR

MORSELSKAP  DET FORELIGGER FØLGENDE GARANTIANSVAR KONSERN

54.761 47.491 Garanti vedrørende lån til datterselskaper - -
- - Garanti vedr. Upstate Tomra LLC, USA - 12.638

54.761 47.491 Sum - 12.638

MORSELSKAP GJELD SIKRET VED PANT KONSERN

- 90.000 DnB, kassekreditt og garantier - 90.000
47.500 - Tomra Systems ASA, pantelån 47.500 -

- - - Neroc, pantelån - 16.587
- 25.000 Tomra North America Inc, garanti - 25.000

47.500 115.000 Sum pantstillelser 47.500 131.587
BOKFØRT VERDI PÅ DE EIENDELER SIKKERHETEN OMFATTER

65.995 34.028 Bygninger og tomter 65.995 34.028
- - Leasingutstyr - 95.321
- 37.448 Varelager - 37.448
- 96.964 Kundefordringer - 55.627

65.995 168.440 Sum sikkerhet 65.995 222.424

Med virkning fra våren 1996 har TOMRA i samarbeide med sine långivere endret lånesikkerheter fra pantstillelse
til negative pantsettelseserklæringer med unntak av et lån sikret ved pant i selskapets hovedkontor.

1996 1995 Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995

NOTE 15   POSTER SOM IKKE INNGÅR I BALANSEN

Terminkontrakter benyttes for å sikre fremtidige valutainntekter.  I de tilfeller hvor selskapet har faste ordre eller
kontrakter i valuta, bokføres terminkontraktene til terminkurs.  For terminkontrakter som ikke er sikring av faste
ordre/kontrakter, bokføres disse til balansedagens valutakurs. Andre finansielle instrumenter er ført til markeds-
verdi. Utestående terminkontrakter pr. 31.12.1996:

SAMLET BELØP SOLGT BOKFØRT KURS TERMINKURS FORFALL
USD/NOK 20 mill. USD 6,4439 6,4439 1997
DEM/NOK 9 mill. DEM 4,1494 4,4733 1997
DKK/NOK 5 mill. DKK 1,0929 1,0930 1997
FIM/NOK 4 mill. FIM 1,3871 1,4502 1997

1996 1995 Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995

NOTE 16   LEASING

Selskapene i TOMRA-gruppen hadde ved utgangen av 1996 totalt
3.979 maskiner for leasing til kunder. Overtsikten nedenfor viser
fremtidig minimum leasinginntekt på eksisterende leasing porteølje.
Utover denne inntekten er TOMRA sikret leasinginntekter gjen-
nom kontrakter hvor denne er en integret del av avtaler om mate-
rialhånderting, service avtaler etc.

Tall i hele 1.000 kroner

1997 29.680
1998 16.314
1999 12.830
2000 10.358
2001 og senere 5.247
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NOTE 17   AKSJER EIET AV TILLITSVALGTE, SLUTTVEDERLAG

STYRET
Jan Chr. Opsahl 83.724
Svein Jacobsen 83.423
Gregory S. Garvey 562.329
Tharald Brøvig 86.911
Jørgen Randers 10.016
Ralph Høibakk 0

NOTE 18   OPPKJØP

Følgende oppkjøp foretatt i 1995 og 1996 er medtatt i regnskapet etter oppkjøpsmetoden. Kjøpesummen er allo-
kert 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 selskap opererer i samme forretnings-
område som TOMRA.

BRIDGEPORT PLASTICS REPROCESSING COMPANY (BPRC)
I februar 1995 kjøpte Tomra Metro LLC 90% av utestående aksjer i BPRC mot overtakelse av gjeld på USD 
0,6 mill. (3,6 MNOK). Goodwill ble beregnet til USD 0,7 mill. (4,2 MNOK). Selskapet rapporteres konsolidert
med Tomra Metro LLC.

TOMRA METRO LLC (TIDLIGERE NEROC)
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 av
året. TOMRA kontrollerer nå 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). Som et ledd i transak-
sjonen ble det utstedt et gjeldsbrev på USD 4,5 mill. (29,0 MNOK) som skulle ha forfalt 2. januar 1999. Som
sikkerhet for dette gjeldsbrevet ble USD 2,5 mill. (16,1 MNOK) deponert hos uavhengig forvalter i selgers navn
(kfr. også note 12 “Endringer i egenkapitalen”).

WESTERN NEW YORK BEVERAGE INDUSTRY COLLECTION 
AND SORTING LIMITED PARTNERSHIP (BICS)
I januar 1996 kjøpte Tomra North America, Inc.(TNA) 100% av komplementarandelen i kommandittselskapet
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 overtatt av TNA.
Kjøpesummen var USD 3,5 mill. (22,4 MNOK) med goodwill beregnet til USD 3,4 mill. (21,8 MNOK).

Christian Thommessen 0
Klaus Nærø (ansatt) 857
Berit Dahl  (ansatt) 220
Tom P. Steidel (ansatt) 858
Adm.direktør Erik Thorsen 50.473
Revisor, KPMG 0

Administrerende direktør vil, dersom han skulle bli oppsagt, motta lønn i 12 måneder.

Aksjer eiet av selskapets tillitsvalgte 31.12.96:
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NOTE 19   FORSKJELLER MELLOM NORSKE OG AMERIKANSKE 
REGNSKAPSPRINSIPPER

1) AKTIVERTE RENTER
TOMRA aktiverer ikke utviklings- eller rentekostnader.  I henhold til amerikanske regnskapsprinsipper er det be-
regnet 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.

Beløp i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994

Beløp i hele 1.000 kroner 1996 1995

1996 1995 1994

AVSTEMMING AV ÅRETS RESULTAT 

Årsresultat iht N GAAP 102.175 62.688 33.071
JUSTERINGER MOT US GAAP
Aktiverte renter, netto avskrivninger (1) 50 841 1.495
Urealisert valutagevinst (2) 3.168 - -
Pensjoner (3) (170) (170) (170)
Utsatt skatt (4) (853) (187) (371)
Godtgjørelser i form av aksjer (6) (12.476) (7.117) (4.575)
Årsresultat iht US GAAP 91.894 56.055 29.450
Fortjeneste pr. aksje iht US GAAP 2,41 1,61 0,87
Fortjeneste pr aksje, fullt utvannet, iht N GAAP 2,70 1,80 0,98
Fortjeneste pr aksje iht N GAAP 2,72 1,85 1,00

EGENKAPITALEFFEKT AV FORSKJELLER 

Egenkapital iht N GAAP 500.067 395.353
JUSTERINGER MOT US GAAP
Aktiverte renter (1) 3.462 3.412
Urealisert valutagevinst (2) 3.168 -
Pensjoner (3) 2.152 2.322
Utsatt skatt (4) (2.457) (1.604)
Utbytte (5) 11.295 9.320
Godtgjørelser i form av aksjer (6) - (6.737)
Egenkapital iht US GAAP 517.687 402.066
Egenkapital pr. aksje iht US GAAP 13,57 11,55
Egenkapital pr. aksje iht N GAAP 13,28 10,60
BEREGNET ANTALL AKSJER (7)

Gjennomsn. antall aksjer iht N GAAP 37.551.250 33.972.333 33.080.250
Aksjer iht til avtale om konvertibelt lån - 422.500 495.000
Aksjer iht til opsjonsavtale 335.930 368.317 296.104
Aksjer med 20% rabatt - 20.330 -
Beregnet antall aksjer, fullt utvannet N GAAP 37.887.180 34.783.480 33.871.354
Aksjer iht til opsjonsavtale 249.246 - -
Antall aksjer iht US GAAP 38.136.426 34.783.480 33.871.354
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2) UREALISERT VALUTAGEVINST
TOMRA har i pr 31.12 utestående terminforretninger med urealisert gevinst etter norske regnskapsprinsipper
(Note 15). Terminkontrakter som ikke er sikring av faste ordre, bokføres iflg. norske regnskapsprinsipper til kurs
på balansedagen. Etter amerikanske regnskapsprinsipper skal dette inntektsføres på balansedagen.  

3) PENSJONER
TOMRA endret i 1994 føringen av pensjonskostnader. Implementeringseffekten ble ført direkte mot egenkapita-
len etter N GAAP. I henhold til US GAAP (SFAS No. 87) skal implementeringseffekten amortiseres over gjen-
nomsnittlig 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 ut-
delingstidspunktet, mens det i egenkapitalen kan forårsake  en tidsjustering. Markedsverdi for aksjer knyttet til 
opsjonsavtale er for opsjonsperioden satt lik kursen på balansedagen. TOMRA presenterer godtgjørelse i form av
aksjer iht APB Opinion 25 for US GAAP.

7) GRUNNLAG FOR BEREGNING AV INNTJENING PR. AKSJE
Etter amerikanske regnskapsprinsipper forutsettes det at inntjening pr. aksje beregnes på grunnlag av det totale
antall utestående aksjer samt opptjente opsjoner. Fortjeneste pr. aksje er presentert fullt utvannet. Det totale 
antall aksjer for perioden  fremkommer i tabellen.

AVSKRIVNINGER
Det foreligger ingen vesentlige differanser for TOMRA mellom norske og amerikanske regnskapsregler med 
hensyn til avskrivninger. TOMRA avskriver goodwill over 20 år.
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REVISJONSBERETNING 1996

Til generalforsamlingen i Tomra Systems ASA

Vi har revidert årsoppgjøret for Tomra Systems ASA for 1996 som viser et årsoverskudd på kr 44.014.939 for 
morselskapet og et årsoverskudd på kr 102.175.000 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 gjennomført 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 presen-
tasjon av årsoppgjøret.  I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formues-
forvaltning 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 1996 og for resultatet av virksomheten i regnskaps-
året i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 

Oslo, 26. februar 1997
KPMG as

Henning Aass
Statsautorisert revisor
Sign.
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OMBRUK OG GJENVINNING 
SATT I SYSTEM
Den elektroniske returautomaten for mottak
og registrering av drikkevareemballasje 
danner den teknologiske kjernen i TOMRAs
løsninger. Men TOMRA er ikke lenger bare
en produsent av returautomater. I dag er 
automaten et utgangspunkt for nye løsninger
som håndterer hele returprosessen - 
og mer til.

EN LØSNING - MANGE FUNKSJONER
TOMRA-automater er velkjente innslag
i butikker i mange deler av verden.
Ved utgangen av 1996 var over
29.000 slike installert i over 30
land. Returautomaten er det tek-
nologiske og logiske utgangs-
punktet for en prosess som effek-
tivt håndterer returnert drikkevare-
emballasje. Det er bak ”hullet i veggen”
- inne i maskinen - at kurant skilles fra uku-
rant og panten avregnes. Automaten er selve kjernen i
et pantbasert retursystem. Men automaten kan mer
enn å ta imot returemballasje og sende den videre inn i
et velfungerende håndteringssystem - den kommunise-
rer også!

Du kommer inn i butikken med tomme flasker
og bokser og med barn på slep. Barna styrer direk-

te mot miljøhjørnet, der returautomaten er integrert
i spennende og lærerike omgivelser som både underholder
og gir barna noe av verdi. Selv har du hatt storoppryd-
ding hjemme, og du er glad for at det finnes en butikk
der du kan returnere emballasje for gjenvinning. At du
får pant for drikkevareemballasjen, er  for en hyggelig
bonus å regne.

VERDEN RESIRKULERER -TOMRA HJELPER TIL

TOMRA er i dag verdens ledende leverandør av returautomater for håndtering av

drikkevareemballasje. Med unik teknologi som verktøy og sterk entusiasme som

drivkraft, angriper TOMRA et verdensmarked med stort potensial. Det er

TOMRAs ambisjon og mulighet å bli verdens ledende leverandør av integrerte 

totalløsninger, som tar hånd om emballasjen fra den leveres inn til den er klar for

ombruk eller gjenvinning. At virksomheten i tillegg til god lønnsomhet også gir et

lite bidrag til en verden som strever med å ta vare på miljøet, gjør den bare mer

spennende og givende.
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Mange dagligvarebutikker er i ferd med å bli
noe mer enn et sted å få gjort nødvendige
innkjøp. Butikken er blitt et aktivitets- og
servicesenter som gir sine besøkende et stadig
mer variert spekter av opplevelser, tjenester
og utvidet nytte. For slik er utviklingen: Skal
butikken trekke kunder og ikke minst ha et
håp om å beholde dem, må man tilby dem
noe ekstra av verdi. Det handler om å til-
fredsstille flere av konsumentenes behov enn
det å få gjort nødvendige innkjøp. Det å 
tenke og handle miljøvennlig, for eksempel
ved å returnere verdifull emballasje og 
kanskje til og med donere panten til et godt
formål, er et slikt behov.

FREMTIDENS VAREHANDEL GIR 
TOMRA MULIGHETER
Utviklingen innen varehandelen er en viktig
rammebetingelse for TOMRA. I årene som
kommer vil den blant annet preges av at butik-
kens rolle endres og får nytt innhold.
Tjenestetilbudet vil øke, og det vil
komme stadig flere tiltak som har
som mål å skape lojale kunder. 

Andersen Consulting har tegnet sitt
bilde av hvordan fremtidens butikk
kan se ut.  Der har en TOMRA-
løsning sin naturlige plass. Den gjen-
speiler fremtidens forbrukeres behov

for å tenke og handle miljøriktig, men først og fremst
er den et element som kan skape kundelojalitet ved å
knytte løsningen til butikkenes bonus- og lojalitets-
programmer. 

EMBALLASJE INN, 
KOMMUNIKASJON UT
For butikkene er en løsning fra TOMRA mer
enn et effektivt svar på en logistikkutfor-
dring. Den er også et kommunikasjonsmedi-
um, et markedsføringsverktøy og et profile-
ringsinstrument.

Du kommer inn i butikken med tomme flasker og bokser
og med barn på slep. Barna styrer direkte

mot miljøhjørnet, der returautomaten
er integrert i spennende og lærerike
omgivelser som både underholder
og gir barna noe av verdi. Selv er
du i det gavmilde hjørnet, og etter

«Blant de fundamentale strategiske utfordringer dag-
ligvarebutikkene må mestre i de kommende 10 årene
er det å gi butikken en ny dimensjon og ekstra verdi
gjennom å etablere lederskap innen nye områder som 
forbrukerne vil verdsette og respektere.»

Hentet og oversatt fra «The future for the food store - challenges
and alternatives», en studie gjennomført for The Coca-Cola
Retailing Research Group - Europe av Coopers and Lybrand, 1996.
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å ha matet all emballasjen inn i TOMRA-automaten,
velger du å donere panten til en veldedig organisasjon
ved å trykke på den gule knappen i stedet for den grønne.

Når konsumenten står foran returautomaten har man
en gylden mulighet til å fange hans eller hennes opp-
merksomhet. Ved å kombinere dette med den unike
teknologien i returautomatene, kan man oppnå verdi-
fulle effekter som gir TOMRA-løsningen en betydelig
tilleggsverdi.

SETT FARGE PÅ EN GRÅ HVERDAG
I Norge har Flyktningerådet, Hakon-gruppen og
TOMRA inngått et samarbeid om en ny bruk av
TOMRA-løsningene. I et prøveprosjekt ved 10 RIMI-
butikker har TOMRA-automatene fått en ekstra
knapp som kundene kan trykke på dersom de ønsker å
donere panten til Flyktningerådet. Erfaringene er gode
-undersøkelser viser at kundene synes dette er et posi-
tivt innslag i butikken som de gjerne benytter seg av.
Kundene får anledning til å støtte et godt formål, bu-
tikken får goodwill og Flyktninge-
rådet får en ny inntektskilde.

«Denne innsamlingsmetoden har virkelig potensial.
Den representerer en mer vennlig måte å henvende
seg til giverne på enn tradisjonelle innsamlinger.
Dessuten når vi nye potensielle givergrupper med en
metode som i liten grad konkurrerer med andre 
innsamlingsformer. Og kanskje viktigst av alt: Det er
en kostnadseffektiv innsamlingsmetode, slik at mest
mulig av de innsamlede midlene går til det gode 
formålet.»

Generalsekretær Trygve G. Nordby, Flyktningerådet

Trykk gult for håp
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TOMRA-LØSNINGER MED 
ALTERNATIV PANT
Det finnes mange markeder i

verden der det ikke eksisterer pan-
teordninger. Allikevel kan 

TOMRA-løsningen ha en naturlig plass.
Behovet for miljøriktig returnering av embal-
lasje er like stort i ikke-pant markeder, og
«panten» kan for eksempel være bonuspoeng
i butikkens lojalitetsprogram. Somerfield er
Storbritania´s femte største dagligvarekjede
med over 600 butikker over hele landet. 
De fleste butikkene ligger i nærmiljøet der
folk bor og arbeider, og Somerfield er kjent
for å være både innovative og miljøbevisste.
Som en prøveordning har de nå installert 
TOMRA-løsninger i noen av sine butikker,
knyttet opp mot kjedens bonus-
kortprogram. Jo mer retur av
emballasje, desto flere 
bonuspoeng.

Du kommer inn i butikken med tomme flasker og bokser
og med barn på slep. Før du handler, går du bort til retu-
rautomatene dere barna hjelper deg med avleveringen av
emballasjen. I stedet for penger skriver automaten ut bo-
nuspoeng som godskrives din konto for fremtidige kjøp.

MED TEKNOLOGI OG MENNESKER SOM 
PLATTFORM
TOMRA har utviklet seg fra  gründerbedrift til  inter-
nasjonalt konsern  med markedets behov og mulighe-
ter som rettesnor for sine aktiviteter.
Men TOMRA er også et teknologiselskap. Evnen til å
utvikle unik teknologi var utgangspunktet for etable-
ringen for 25 år siden, og forskning og utvikling har
siden vært en sentral del av virksomheten. Effektiv tek-
nologisk nyskaping er i stor grad et spørsmål om å ha
menneskelige ressurser som  ser mulighetene, forstår
hva som skal til for å realisere dem og som ikke minst
har kompetansen til å gjennomføre sine prosjekter.
TOMRA har alltid hatt entusiastiske og motiverte
medarbeidere som gjennom personlig initiativ og ska-
pertrang har bidratt til å utvikle selskapet.

Konkurransen er beinhard i dagligvarehandelen i
Storbritania, og vi er alltid på utkikk etter nye tiltak
som vil knytte våre kunder nærmere til oss. En måte
er å koble lojalitetsprogrammet til et tema som både
våre kunder og vi selv er opptatt av, nemlig ombruk
og gjenvinning.

Mark Thurgood, Prosjektdirektør Somerfield
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DET FØRSTE «HULL I VEGGEN»
TOMRA utviklet verdens første elektroniske returau-
tomat i 1972. I 1977 kom et nytt teknologisk gjen-
nombrudd - maskinen som på egenhånd kunne gjen-
kjenne en flaskeform. Sagt på en annen måte: Det er
denne maskin - med en unik gjenkjennings- og regi-
streringsteknologi basert på laserscanning, fiberoptikk
og mikroprosessorer - som har gjort det mulig for
TOMRA å vokse internasjonalt. Med den fikk man én
basismaskin som kunne selges i mange markeder.

TEKNOLOGIPLATTFORM FOR 
VIDERE VEKST
Med TOMRA 600 lanserer TOMRA en ny
generasjon returautomater, basert på moder-
ne halvleder kamerateknologi. Dette gir uni-
ke egenskaper når det gjelder bildefangst og -
analyse. Flasken kan ligge, rulle eller hoppe
inn i automaten - like nøyaktig blir formav-
lesingen. For brukerne blir det enklere. De
kan nå legge sine flasker på båndet uten å
være redd for at den skal velte. For butikkene
betyr maskinen større fleksibilitet i valg av
bakromsløsninger (sortering, komprimering,
osv.). For TOMRA betyr det en forsterking
av selskapets teknologiske lederposisjon.

TOMRAS AUTOMATER 
-ET DATANETTVERK
En TOMRA-automat er en datamaskin.
Bruk av mikroprosessorer og datateknologi

har vært en del av løsningene siden 1977.
Evnen til å koble dem sammen i nettverk er
en viktig egenskap ved datamaskiner. Det
gjør at man kan kontrollere, vedlikeholde og
oppgradere maskinene fra ett punkt, med de
stordriftsfordelene det gir både for leveran-
dør og kunde. Nettverkstankegang, stor-
driftsfordeler og sentral styring er for eksem-
pel en av grunntankene bak etableringen av
butikkjeder. For en kjede - nasjonal eller in-
ternasjonal - vil en TOMRA-løsning dekke
behovene for enhetlig håndtering av retu-
remballasjen, sentral kontroll med penge-
strømmene og enhetlig og slagkraftig bruk av
nettverksmaskinene til kommunikasjon med
kundene.
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PÅ DEN ANDRE 
SIDEN AV VEGGEN
Bakromsløsninger
utgjør en vesentlig og
viktig del av en
TOMRA-installa-
sjon. Når emballa-
sjen  er gjennom det
første nåløyet på sin
retur mot ombruk el-
ler gjenvinning, står
automatisert sorte-
ring, knusing, opp-

kutting eller komprimering for tur, avhengig
av hvilken emballasjetype og returordning det
dreier seg om. Dermed får butikkene og deres
ansatte en kostnadseffektiv totalløsning på
hele håndteringen av returemballasjen inne i
butikken.

TOMRA HELE VEIEN
Håndteringen av returnert drikkevare-
emballasje slutter ikke i butikken. I fremtiden
vil en stadig større del av TOMRAs aktiviteter
og inntekter være knyttet til det som skjer etter
at emballasjen forlater butikken.
TOMRAs oppgave er å hjelpe
verden å resirkulere. Den natur-
lige konsekvensen av dette er å
tilby helhetsløsninger som effek-
tiviserer hele returprosessen.

MICHIGAN: HELAUTOMATISERT
TOTALANSVAR
I Michigan i USA er TOMRA i ferd
med å etablere et helautomatisert sys-
tem som skal ta hånd om hele emballa-
sjehåndteringen - fra mottak av retu-
remballasjen til den er ute på markedet
igjen, klart til resirkulering. Hvert enes-
te skritt i prosessen er automatisert og

satt sammen i et system som på en særdeles kostnadsef-
fektiv måte tar hånd om emballasjestrømmen.

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

TOTAL ACCOUNTING CONTROL

BINS
BARCODES

1. Når emballasjen - all engangsemballasje av plast, glass 
og aluminium - er sendt gjennom og registrert i auto-
maten, samles og komprimeres den for videre forsendelse.

2. Emballasjedataene oppdateres daglig fra automatene til 
butikkenes avregningssystem.Dette systemet sørger for 
avregning av pant og gir grunnlag for planlegging av 
transport.

3. Basert på registrering av emballasjevolumet vil av-
henting planlegges til riktig tid. All emballasje trans-
porteres i storvolum beholdere som registreres ved avhenting.

4. Alt materiale som mottas  ved depot, registreres og 
sorteres for automatisk bearbeiding.

5. Emballasjen prosesseres i en form som forenkler 
resirkulering av materialet.

6. TOMRAs sentrale administrative system styrer auto-
matene, materialavregningen og faktureringsfunksjonene.
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Michigan-løsningen har kapasitet til å
håndtere returemballasjen for hele staten
Michigan, som innebærer 3 milliarder em-
ballasjeenheter i året. Til sammenligning er dette -
for eksempel - tre ganger større enn hele det svenske
boksmarkedet.

ET INTERNASJONALT 
KONSERN
Helt siden etableringen for 25 år siden har
TOMRA vært en internasjonal bedrift. Det
startet i Norge, men det varte ikke lenge før
de første løsningene var solgt til andre land. 
I dag er USA og Europa selskapets viktigste
markeder. Økonomi, øvrige samfunnsfor-
hold og det voksende behovet for effektiv
håndtering av emballasjestrømmene i sam-
funnet har gjort det mulig for TOMRA å
vokse og innta posisjonen som den desiderte
markedsleder på sitt felt. Men samfunns-

utviklingen i andre deler av ver-
den gir også bud om nye mulig-

heter. TOMRA satser langsiktig i
markeder som foreløpig er umodne,

men som har stort potensial. Eksempler er
Sør-Amerika og Øst-Europa. Totalt har sel-
skapet solgt over 350 automater til land i
Sør-Amerika og ca. 100 i Ungarn, Tsjekkia,
Slovakia og Slovenia.

INTERNASJONAL FRA DAG 2
Det var ikke TOMRA som dro til utlandet - det var
utlandet som kom til TOMRA. Verdens første elektro-
niske returautomat, som TOMRA lanserte i 1972,
vakte såpass oppsikt at flere agenter og forhandlere så
mulighetene i å selge den i sitt eget land. I de første
årene var Frankrike det største markedet for TOMRA.
I dag har TOMRA solgt løsninger til og er represen-
tert i over 30 land, og har egen virksomhet i 10 land.
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LOVGIVERE PÅ MILJØETS SIDE
I Europa har det eksistert returordninger for
glassflasker siden tidlig i forrige århundre.
Tomme glassflasker har vært og er en verdifull
ressurs. I dag er det derimot miljøargumente-
ne som er den viktigste begrunnelsen for opp-
rettelse av stadig flere returordninger for ulike
emballasjetyper. Slike ordninger er ett av
mange tiltak lovgivere verden over benytter
seg av for å få bukt med miljøproblemene.

Miljøet blir også i stadig sterkere grad tilgo-
desett i nasjonal og internasjonal lovgivning.
Et klart eksempel på dette er EUs emballasje-
direktiv, som i korthet går ut på at alle EU-
land må ha utviklet lover og regelverk for
ombruk og gjenvinning av emballasje. Innen
år 2001 skal landene ha gjenvunnet minst

halvparten av all emballasje målt etter vekt.
Senere skal det settes enda strengere krav. 

STORT POTENSIALE I USA
I USA - med pantlovgivning i 10 stater - bor fremdeles
størstedelen av befolkningen i stater som ikke har 
panteordninger. Det er ingen dristig spådom å hevde
at dette vil endre seg.

TYSKLAND - MILJØETS OG MULIGHETENES 
MARKED.
Miljøbevisstheten er sterk i Tyskland, noe som også gir
seg utslag i lovverket. Her finnes det en lov om at 72%
av all kullsyreholdig leskedrikk skal tappes og selges på
gjenfyllbar emballasje. Dersom drikkevareindustrien
ikke makter å overholde grensene, kan delstatsmyndig-
hetene innføre pant på engangsemballasjen uten at 
videre lovbehandling kreves.

TOMRA er verdens desidert største aktør på sitt felt. Selskapet håndterer i

overkant av 7 milliarder drikkevarebeholdere årlig. Dette utgjør under én 

prosent av verdens samlede forbruk av drikkevareemballasje. Det er i alle fall

ikke markedsmulighetene det står på....



helping the world recycle
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TOMRAS FORRETNINGSOMRÅDER

TOMRA SYSTEMS ASA

BU EUROPE

DISTRIBUTØRER

BU AMERICA

Norge

TOMRA SYSTEMS Inc.

Canada 100%

TOMRA METRO LLC

USA 100%

BRIDGEPORT PLASTIC
REPRO. COMP.

USA 90%

TOMRA
NORTH AMERICA Inc.

USA 100%

BICS LP

USA 59,86%

MOBILE REDEMPTION Inc.

USA 100%

UPSTATE TOMRA LLC

USA 50%

TOMRA LEERGUT -
SYSTEME Ges.mbH

Østerrike 100%

TOMRA SYSTEMS GmbH

Tyskland 100%

TOMRA SYSTEMS B.V.

Holland 100%

TOMRA SYSTEM AS

Danmark 100%

TOMRA 
BUTIKKSYSTEMER AS

Norge 100%

TOMRA SYSTEMS AB

Sverige 100%

OY TOMRA AB

ARGENTINA
AUSTRALIA
BELGIA
CHILE
FRANKRIKE
HELLAS

Finland 100%

Fra 1.1.97 

ISLAND
ITALIA
PORTUGAL
SPANIA
STORBRITANIA
SVEITS
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1996 var et meget travelt år for BU Europe.
Introduksjonen av EAN kodelesing av bokser i Sverige,
samt en ny lov om pant på boks i Finland, bidro til en

total vekst i salget på 42% sammenlignet med året før. 
I løpet av året ble to nye maskiner introdu-

sert på markedet; T-14 en automat for
bokser og T-210 Cabinet. Begge er

kompakte, frittstående enheter, og
den siste er spesielt utviklet for
mindre butikker i Sentral-Europa.   

Ny lovgivning for behandling av
returemballasje vil fortsatt være en

viktig faktor for BU Europe´s vekst -
slik det har vært i 1996. I Finland førte 

introduksjonen av pant på boks til en travel vår, med
en dobling av det normale aktivitetsnivået. Sverige 
introduserte EAN-systemet for kodelesing av bokser i
løpet av høsten. For TOMRA resulterte dette i et 
betydelig oppgraderings- og  installasjonsprogram i

hele landet. I løpet av tre måneder ble
mer enn 800 T-14 automater installert,
alle med online-forbindelse til TOMRA.
T-14 ble spesielt utviklet med tanke på
dette raskt voksende markedssegmentet.

Avgjørelsen om å etablere et pantsystem
for bokser og engangssemballasje i Norge
ble tatt høsten 1996, med planlagt opp-
start 1. januar 1998. Tilsvarende diskusjoner foregår i
Danmark, og iverksettingen av EUs emballasjedirektiv
i de andre medlemslandene vil også ha konsekvenser
for TOMRAs virksomhet. Land som Portugal, Spania,
Hellas og Israel er i ferd med å vurdere nytt lovverk for
gjenvinningssystemer for returemballasje. 

ALLTID FOKUS PÅ KUNDEN
TOMRA arbeider med en sterk kundefokus i hvert av
de landene vi opererer i. Dette har ført til utvikling
av et økende antall kundetilpassede produkter og tjen-
ester som gir merverdi for kunden. Vår årlige markeds-
undersøkelse blant flertallet av våre europeiske kunder
viser at vi har lykkes i våre anstrengelser. Dette ser vi
på en stadig økende kundetilfredshet og økt gjenkjøps-
indeks. I løpet av 1996 introduserte vi også vårt
”KATCH ALL” kvalitetsprogram for å forbedre kun-
detilfredsheten ved nyinstallasjoner. Vi innførte også et
servicegaranti-program og TURBO-programmet for
videre utvikling av våre lokale salgsorganisasjoner.

RETURAUTOMATEN SOM MARKEDSREDSKAP
Salg og service av returautomater vil fortsatt være
kjernen i virksomheten for BU Europe. Flere av våre
datterselskaper hadde rekordår i antall solgte maskiner
i 1996, og de videreutviklet sitt nære samarbeid med
dagligvarekjedene. Danmark var et av landene som
hadde et rekordår for solgte maskiner, og i Tyskland
gav introduksjonen av T-210 Cabinet tilgang til et nytt
markedssegment i mindre butikker. 

Tore Gulli
Ansvarlig for 

BU Europe

TOMRAs forretningsområderEUROPA
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TOMRA har nå mer enn 23.000 automater installert i
Europa. Butikk-kjedene har i stigende grad begynt å
bruke returautomater som et markedsredskap ved å 
utnytte kundenes økende bevissthet på resirkulering. I
Storbritannia har dagligvarekjeden Somerfield en test-
installasjon av våre automater. Dette er vår første 
installasjon i et land uten pantsystem. Kundene blir
belønnet med bonuspoeng på sitt Somerfield Premier-
medlemskort i stedet for pant. 

HVA LIGGER FORAN OSS I 1997?
I august 1996 ble Tore Gulli ansatt som ansvarlig for
Business Unit Europe. Gulli har tidligere arbeidet i
Storbritannia, utenfor TOMRA-systemet. 

Med en organisasjon som består av engasjerte 
mennesker, samt en positiv utvikling i lovgivningen
for returemballasje i Europa, vil 1997 bli nok et aktivt
år; dog ikke i samme utstrekning som i 1996. Tyskland
vil være vårt viktigste marked i 1997. TOMRA har nå
en svært kompetent og motivert stab på mer enn 40
personer i Tyskland. Vår store styrke er at vi med vårt
service-personell dekker hele landet med forebyggende
service og rask og effektiv respons til kundene når 
behovet er til stede.

Vårt oppkjøp av Tomra Leergutsysteme Ges.mbH i
Østerrike muliggjør en videre ekspansjon i Øst-
Europa. Denne kjøpsavtalen har virkning fra 1. januar
1997. Introduksjonen av T-600, en ny generasjon 

automater både for gjenbruks- og 
engangs-emballasje - i tillegg til 

introduksjonen av en ny serie 
tjenester som gir ekstra verdi for
kunden ved bruk av TOMRA-
automatene - vil bidra til opp-
fyllelsen av de høye forvent-

ningene fra våre mange kunder,
også i 1997.

FØR

ETTER

T-210 Cabinet i butikkmiljø
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1996 var et år preget av fortsatt
vekst og utvikling for TOMRA i
Amerika. Tallmessig ga det seg 
utslag i en omsetningsøkning på
79% til 345 MNOK. Installasjonen
av nye automater økte med 23% til
2.411 automater. Totalt sett hadde  TOMRA
installert 6.252 automater i det amerikanske markedet
ved utgangen av 1996, noe som gir en markedsandel på
70%, opp fra 55% året før.

TOMRAs uttalte strategi om å bli en totalleverandør
av integrerte løsninger for butikkene, gir seg utslag i tre
inntektsstrømmer. De to første - salg/service og lea-
singavtaler - er knyttet til utplassering av maskiner og
tilhørende servicetjenester. Den tredje - håndtering og
administrasjon stammer fra de tilleggstjenestene
TOMRA satser på. Dette innebærer et fullstendig sys-
tem for materialhåndtering, avregning og administra-
sjon av all emballasje som passerer gjennom automate-
ne. Tabellen ved siden av viser inntektsfordelingen i de
tre strømmene. Den økte andelen for håndtering og

administrasjon er et resultat av gjennom-
føringen av selskapets forretningsstrategi.
Det ble gjort tre oppkjøp i USA i 1996,
alle med det mål å forsterke selskapets
stilling som fullservice-leverandør. 
Det første oppkjøpet gjaldt Mobile
Redemption, TOMRAs distributør som
betjente markedet i det nordlige
Connecticut og vestre Massachusetts.
Med oppkjøpet ble TOMRA en fullservi-
celeverandør i dette markedet, og fikk en solid base for
videre ekspansjon i Massachusetts. I februar kjøpte
TOMRA en 60% eierandel i BICS, som opererer i

Buffalo, New York. Oppkjøpet gjorde oss raskt
til en fullserviceleverandør også i dette mar-

kedet, og bidro direkte til økt utbredelse
av returautomater her. I oktober kjøpte
TOMRA transport- og viderebehand-
lingsapparatet til Waste Management´s
RRT Bottle Bill Division i Rochester-
og Syracuseområdene i New York. Igjen

ble TOMRA en fullserviceleverandør i
disse markedene.

I 1996 inngikk TOMRA  store og viktige
kontrakter i New York med Pathmark og Big V

Shoprite. Med Pathmark - den største butikkjeden i

TOMRAs forretningsområderAMERIKA

Gregory S. Garvey
Ansvarlig for 
BU America

TRE INNTEKTSKILDER I USA

1996 1995
MATERIALINNSAMLING
OG ADMINISTRASJON 41% 29%

LEASING OG
HÅNDTERINGSGODTGJØRELSER 32% 26%

SALGSINNTEKTER OG
SERVICEAVTALER 27% 45%
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New York City - ble det inngått en eksklusiv avtale om
leveranse av 350 automater. Totalt sett ble over 1000
maskiner installert i dette området i 1996.  

Den sterke utviklingen i upstate New York og
Michigan fortsatte også i 1996, med en markedsandel
på over 90% på nye installasjoner. I Albany, New York,
fikk vi etter ett og et halvt års arbeid gjennombrudd
hos Price Chopper. I Buffalo foretok den store kjeden
Tops (del av den nederlandske Ahold-gruppen) et stra-
tegisk valg og installerte returautomater i halvparten av
sine 50 butikker. 

I Michigan var utviklingen svært god med installasjon
av over 550 automater. TOMRA hadde også suksess
med introduksjonen av sine returautomater i ny-
etablerte markeder. I november ble 70 automater
utplassert ved 14 Hy-Vee butikker i Iowa. Hy-Vee er
Iowas største butikkjede med over 95 butikker, og
TOMRA forventer sterk vekst i dette markedet i 1997.

Ved utgangen av 1995 hadde TOMRA levert et
komplett tjenestespekter ved 15 % av maskinleveran-
sene. Ved utgangen av 1996 hadde dette økt til 30%
gjennom oppkjøp og organisk vekst.

TOMRA har foretatt betydelige investeringer i
Michigan for å utvide virksomheten innen material-
håndtering og administrasjon. I september startet vi
byggingen av et 7.000 m2 stort, helautomatisert 
depot for mottak og håndtering av mer enn 2 milliarder
emballasjeenheter årlig. TOMRAs strategi i Michigan
er å tilby et komplett system for emballasjehåndtering-
en - fra mottak i butikken til den er ute på markedet
som materiale for resirkulering – der data i automatene
benyttes aktivt for å oppnå effektivitetsgevinster. 
TOMRA arbeider aktivt med bryggerier og mineral-
vannsprodusenter i Michigan for å sikre samarbeid og
deltakelse fram mot oppstart i andre halvdel av 1997.
Som en del av BU America´s raske vekst og fokus på

komplette systemer for materialhåndtering har 
selskapet sett behovet for styrket lederkompetanse. I
løpet av det siste halve året er ledelsen styrket med to
personer som begge bidrar med lang erfaring og 
ekspertise innen materialhåndtering, transport og 
logistikk. 

Utsiktene for 1997 er gode. Vi forventer å kunne
opprettholde samme nivå i antall utplasserte maskiner
og forsvare den sterke markedsposisjonen. 
I Iowa og Massachusets er mulighetene gode og
planene klare for aktiv vekst og utvikling. Selskapets
strategi om å bli en fullserviceleverandør vil bli fulgt
opp i alle markeder. Suksessen i Michigan-prosjektet
vil her bli nøkkelen og en døråpner til andre stater og
markeder. Vår overordnede strategi om å bli en
totalleverandør er sterkt fokusert og vi har
tro på vår evne til å oppnå resultatene.



MILJØSTRATEGI
Vårt motto“TOMRA hjelper verden å

resirkulere” forplikter. Det er spesielt
viktig for oss å legge miljøvennlige
løsninger til grunn for aktiviteter
innenfor alle virksomhetsområder.
TOMRAs strategi innenfor

miljøarbeidet er basert på “Prinsipper
for Miljøbevisst Ledelse” utarbeidet av

Det Internasjonale Handelskammer.

INTERNE MILJØFORHOLD
TOMRA har i alle år lagt vekt på at virksomheten i
størst mulig grad skal være en bidragsyter av netto 
positive miljøeffekter. Holdningsskapende arbeid gjen-
nom bevisstgjøring av medarbeidere ved økende foku-
sering på interne miljøforhold har de siste årene tatt
oss et lite skritt videre. Arbeidsmiljøet i Asker er også
gjennomgått ved hjelp av både fysioterapeut og yrkes-
hygieniker for å ivareta kvalitet og miljø ved den
enkelte arbeidsplass.

TOMRA gjennomførte høsten 1996 en miljøstatus-
analyse ved hovedkontoret i Asker for systematisk
kartlegging av miljøaspekter knyttet til produksjons-
prosessene. Analysen tok for seg forhold som energi-

og ressursforbruk, avfallshåndtering, utslipp og miljø-
forhold i de enkelte avdelinger. Miljøarbeidet hos
enkelte samarbeidspartnere i Norge er også vurdert i
samme analyse.

Hovedkonklusjonene fra analysen tilsier at TOMRA,
til tross for at en rekke forhold må anses å være godt
ivaretatt, fortsatt har en rekke forbedringsområder på
miljøsiden. Som en konsekvens av at bedriften i alle år
har unngått miljøskadelige prosesser i produksjonen
samt i hovedsak benyttet elektrisk kraft, har det tidli-
gere ikke vært fokusert på mengdemålinger og statis-
tikk. Miljøanalysen har gitt oss et utgangspunkt for
rapportering av utviklingen på de viktigste områdene
slik at vi i fremtiden kan være mer konkret vedrørende
TOMRAs innvirkning på miljøet. Av igangværende
aktiviteter er kildesortering ytterligere forbedret blant
annet gjennom innføring av en ny renovasjonsplan
som skal sikre sortering innenfor 7 kategorier; papp,
papir, metall, spesialavfall (batterier og noe kjemi-
kalier), treverk, glass og restavfall. Tilleggsinvesteringer
for håndtering av materialer for resirkulering utgjorde
i underkant av en million kroner i 1996, noe som for-
ventes å gi årlige innsparinger i størrelsesorden 150-
200.000 kroner.

Innen produktutvikling fokuseres det på miljø gjen-
nom hele tiden å vurdere hensynet til tekniske krav og
standarder opp mot miljøkonsekvensene både på
bruker- og produksjonssiden. Merking av plastdeler
med resirkulerings- og materialkoder, aluzink over-
flatebehandling av stål fremfor forkromming og for-
sinking, redusert bruk av lakk, lim og andre kjemiske
bindemidler er alle eksempler på iverksatte tiltak for
ytterligere reduksjon av miljøskadelige løsninger.
Fjernovervåking av testmaskiner i markedet har med-
ført mindre reisevirksomhet i forbindelse med pro-
duktutviklingen. En positiv sideeffekt av dette arbei-
det er ofte at løsningene også gir rimeligere produkter
med lavere driftskostnader og mindre energiforbruk.

MILJØRAPPORT
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EKSTERNE MILJØFORHOLD
Som tidligere nevnt benytter TOMRA kun fornybare
energiressurser gjennom vannbasert elektrisk kraft i
produksjonen. Produksjonsprosessene skaper ingen
målbar støy for omgivelsene, og heller ikke målbare
utslipp til vann, luft eller grunn utover det som er
normalt relatert til transportaktivitetene.

Analysen av samarbeidspartnere i Norge viser at miljø-
styring tas alvorlig av de fleste norske produksjons-
bedrifter. Det ble ikke avdekket forhold i denne analy-
sen som har gitt TOMRA grunn til å revurdere bruk
av de aktuelle underleverandørene. Analysen viste også
at miljøfokuseringen varierer ved at produsenter som
benytter miljøfarlige materialer i sine produksjons-
prosesser også er kommet lengst i arbeidet med kart-
legging og sikring.

Energiøkonomisering var et fokusert område i forbin-
delse med ferdigstillelsen av nytt hovedkontor i 1995.
Også i 1996 ble det investert i overkant av 1 million
kroner for å redusere og ytterligere forbedre styringen
av energiforbruket. Ved siden av å gi økt komfort og
driftssikkerhet forventes tiltakene også å gi betydelige
økonomiske besparelser i årene som kommer.

Driftssikre automater med lang levetid har alltid vært
TOMRAs primære målsetning på produktsiden. Det
er således gledelig å registrere at vi som leverandør
oppleves å være ledende på dette området i alle marke-
der. Behovet for servicebesøk er noe som vi fortsatt
håper å redusere. Gjennom utvikling av programvare
som muliggjør on-line kommunikasjon med automa-
tene, vil våre serviceteknikere i større grad i fremtiden
kunne vedlikeholde og oppgradere automatene via
telenettet. Flere av våre serviceorganisasjoner har også
tatt i bruk EDB-hjelpemidler for bedre planlegging og
styring av kjøremønster som gir både tids- og energi-
gevinster. Lignende systemer blir også i økende grad

tatt i bruk i forbindelse med henting og prosessering
av emballasje fra butikker i det amerikanske markedet.
Kontrollert håndtering av brukte maskiner forsøkes
ivaretatt gjennom fordelaktige innbytteordninger hvor

våre lokale selskaper og forhandle-
re ivaretar resirkuleringen. Vi er-
kjenner imidlertid at vi i enkelte
markeder  fortsatt har et stykke vei
å gå før vi kan hevde at dette områ-
det er godt ivaretatt.

Til tross for at miljøarbeidet har hatt stigende fokus de
siste årene, er det fortsatt mange områder som kan for-
bedres. Ansvaret for miljøkoordineringen er nå under-
lagt kvalitetssikringsområdet hvor hovedoppgaven i
1997 blir å tilrettelegge for miljøsertifisering av
TOMRA etter ISO 14001. Vår målsetning er å forbli i
fremste rekke som miljøselskap.
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AKSJER OG AKSJONÆRER

TOMRAs aksjonærpolitikk har som hovedmål å maksimere aksjonærenes avkastning over tid, noe som blant annet
medfører at vi ønsker å gi våre aksjonærer, og finansmarkedene generelt, så god og hyppig informasjon som mulig.
Dette bidrar etter vår oppfatning 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 en stemme på selskapets
generalforsamlinger. Det foreligger heller ingen begrensning med hensyn til utenlandsk eie og andelen av utenlandsk
eiede aksjer var 70,8% ved utgangen av 1996, opp fra 61,8% i 1995. Aksjene i TOMRA er idag notert på Oslo Børs
og dessuten gjennom et ADR (American Depositary Receipts, Level 1) program i USA. Reglene knyttet til notering-
en på Oslo Børs omfatter blandt annet plikt for større aksjonærer om å flagge sin eierandel når denne passerer visse
nivåer. 
Kursen på TOMRA-aksjen var ved utgangen av 1996 kr 99,50 opp fra kr 50,50 ved inngangen til året.
Totalindeksen på Oslo Børs steg i samme tidsrom med 32%.   Høyeste kurs notert i 1996 var kr 103,00 i desember,
mens laveste kurs var kr 47,00 i februar.
Børsverdien av TOMRA var ved utgangen av 1996 på 3.746 MNOK mot 1.883 MNOK ved inngangen til året.
Det ble i 1995 omsatt 72,5 mill. aksjer i TOMRA, nær det dobbelte av selskapets totale antall aksjer. Tomra Systems
ASA og dets datterselskaper eier ingen egne aksjer. Styret foreslår et utbytte på kr 0,30 pr. aksje for 1996, opp fra 
kr 0,25 i 1995  (+ 20%).  Det foreslåtte utbyttet representerer et utdelingsforhold på 11%.

SELSKAPETS STØRSTE AKSJONÆRER

Registrert pr. 31.12.1996 Antall aksjer Andel

1. Chase Manhattan Bank 5.360.437 14,24%
2. State Street Bank 3.668.965 9,75%
3. Deutsche Bank AG Kundendepot 1.353.200 3,59%
4. Caisse des Depots et Consignations 1.349.000 3,58%
5. Morgan Stanley Trust - Clients account 1.160.420 3,08%
6. Morgan Guaranty Trust 1.001.987 2,66%
7. Gjensidige Livsforsikring Investeringsavd. 891.317 2,37%
8. Bank of Scotland Plc S/A - Clients account 805.100 2,14%
9. Fleming & Co. Ltd. 703.856 1,87%

10. Kommunal Landspensjon 580.700 1,54%
11. Gregory S. Garvey 562.329 1,49%
12. Aim Global Aggressiv 486.000 1,29%
13. Caisse Nationale de Agricole 450.000 1,20%
14. ABN Amro Global - Customer account 447.600 1,19%
15. Skandinaviska Enskilda Foreign Securities 433.175 1,15%
16. David D’Addario 420.000 1,12%
17. Royal Bank of Scotland - General Clients 418.000 1,11%
18. Vesta Grønt Norge v/Vesta forvaltning 392.920 1,04%
19. Citibank N.A. Pensionen Fonds 354.000 0,94%
20. Citibank N.A. 309.439 0,82%

Sum 21.148.445 56,17%
Andre aksjonærer 16.500.623 43.83%
Total (4.552 aksjonærer) 37.649.068 100,00%
Andel aksjer eiet av norske aksjonærer 10.985.180 29,17%
Andel aksjer eiet av utenlandske aksjonærer 26.663.888 70,83%
Total 37.649.068 100,00%
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Beløp i hele 1.000 kroner Økning aksjekapital Nominell aksjekapital

TYPE AKSJE PÅ- ANTALL JUSTERINGS
ÅR UTVIDELSE INNBETALT KAPITAL TOTAL LYDENDE AKSJER FAKTOR

1985/jan Rettet emisjon - 28.850 2.400 36.700 50 734.000 -
jan Splitt 5:1 - - 36.700 10 3.670.000 0.200

1986/jun Emisjon m.tegn.rett 1:3 12.233 12.233 48.933 10 4.893.330 -
sep Nedskr.pålyd. 60% - (29.360) 19.573 4 4.893.330 -
des Emisjon m.tegn.rett 5:2 51.992 48.933 68.506 4 17.126.655 0.633
des Emisjon ansatte konv. 334 334 68.840 4 17.210.000 -

1987/mar Emisjon ansatte konv. 840 840 69.680 4 17.420.000 -
mai Emisjon ansatte 970 970 70.650 4 17.662.500 -
des Emisjon ansatte konv. 1.150 1.150 71.800 4 17.950.000 -

1988/des Emisjon ansatte 673 673 72.473 4 18.118.345 -
des Emisjon ansatte konv. 1.167 1.167 73.640 4 18.410.000 -

1989/apr Emisjon ansatte 480 480 74.120 4 18.530.000 -
des Emisjon ansatte konv. 325 130 74.250 4 18.562.500 -

1990/mai Emisjon ansatte 440 440 74.690 4 18.672.500 -
des Emisjon ansatte konv. 2.675 1.070 75.760 4 18.940.000 -

1991/apr Emisjon ansatte 580 580 76.340 4 19.085.000 -
des Emisjon ansatte konv. 1.500 600 76.940 4 19.235.000 -

1992/apr Fondsemisjon 1:10 - 7.694 84.634 4 21.158.500 0.909
apr Emisjon ansatte 580 580 85.214 4 21.303.500 -
mai Rettet emisjon 21.375 3.000 88.214 4 22.053.500 -

1994/jan Emisjon m/tegn.rett 1:2 45.691 44.107 132.321 4 33.080.250 0.746
1995/mai Emisjon ansatte 1.220 1.220 133.541 4 33.385.250 -

mai Emisjon ansatte 1.520 400 133.941 4 33.485.250 -
jun Emisjon ansatte konv. 1.295 370 134.311 4 33.577.750 -
nov Rettet emisjon 129.688 13.200 147.511 4 36.877.750 -
des Emisjon ansatte konv. 5.635 1.610 149.121 4 37.280.250 -

1996/mar Emisjon ansatte 4.080 400 149.521 4 37.380.250 -
apr Emisjon ansatte 4.280 400 149.921 4 37.480.250 -
mai Emisjon ansatte 475 475 150.396 4 37.599.068 -
mai Emisjon ansatte/opsjon 200 200 150.596 4 37.649.068 -

1995 1996 1997

AKSJEKURSENS UTVIKLING

50,50

99,50

140

120

100

80

60

40

20

Økonomidirektør 
Helge Nerland, ansvarlig
for TOMRAs Investor
Relations aktiviteter.
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NØKKELTALL FOR KONSERNET 1992-1996

Tall i hele 1.000 kroner 1996 1995 1994 1993 1992

RESULTAT
Omsetning 783.537 501.026 386.015 302.936 262.129
Tilvirkningskost 364.165 217.815 188.383 156.561 127.544
Dekningsbidrag 419.372 283.211 197.632 146.375 134.585
Driftskostnader 169.690 136.963 108.317 88.777 86.922
Fremtidsrettede prosjekter 1) 43.655 30.236 25.370 21.781 24.557
Ordinære avskrivninger 53.725 31.706 16.822 13.395 10.496
Driftsresultat 152.302 84.306 47.123 22.422 12.610
Netto finanskostnader 3.167 4.256 5.060 359 2.023
Minoritetsinteresser 2.067 - - - -
Resultat før skatt 147.068 80.050 42.063 22.063 10.587
Skatter 44.892 17.362 8.992 2.815 832
Resultat etter skatt 102.176 62.688 33.071 19.248 9.755
EIENDELER
Omløpsmidler
Likvider 44.177 60.288 22.618 19.113 23.057
Utestående fordringer 149.420 97.097 65.877 60.245 42.309
Varebeholdninger 140.703 109.156 85.917 55.217 42.701
Andre omløpsmidler 36.569 26.134 13.030 11.787 8.640
Sum omløpsmidler 370.869 292.675 187.442 146.362 116.707
Anleggsmidler 2) 513.138 313.219 189.124 100.190 92.852
Sum eiendeler 884.007 605.894 376.566 246.552 209.559
GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt 6.487 3.741 12.556 31.276 1.918
Leverandørgjeld 72.682 43.591 31.428 18.961 15.822
Annen kortsiktig gjeld 138.729 75.722 53.568 40.680 42.295
Sum kortsiktig gjeld 217.898 123.054 97.552 90.917 60.035
Langsiktig gjeld 135.497 83.863 65.722 16.263 19.901
Utsatt skatt 26.493 3.624 3.916 755 1.061
Minoritetsinteresser 4.052 - - - -
Egenkapital
Aksjekapital 150.596 149.121 132.321 88.214 88.214
Fonds 349.471 246.232 77.055 50.403 40.348
Sum egenkapital 500.067 395.353 209.376 138.617 128.562
Sum gjeld og egenskap. 884.007 605.894 376.566 246.552 209.559
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1996 1995 1994 1993 1992

RENTABILITET
Driftsmargin 3) 19,4% 16,8% 12,2% 7,4% 4,8%
Resultatgrad 4) 18,8% 16,0% 10,9% 7,3% 4,0%
Egenkapitalrentabilitet 5) 22,8% 20,7% 18,5% 14,2% 8,3%
Totalrentabilitet 6) 21,7% 17,7% 17,2% 12,4% 9,1%
KAPITAL PR. 31.12.
Egenkapital 7) 500.067 395.353 209.376 138.617 128.562
Egenkapitalandel 8) 56,8% 65,3% 55,6% 56,2% 61,3%
Likviditetsgrad I (Bankers ratio) 9) 1,7 2,4 1,9 1,6 1,9
Likviditetsgrad II (Acid test) 10) 1,1 1,5 1,0 1,0 1,2
Gjeldsnedbetalingsevne 11) 1,0 0,7 2,5 5,1 0,1
Arbeidskapital  12) 152.971 169.621 89.890 55.445 56.672
AKSJER
Aksjekapital pr. 31.12. 150.596 149.121 132.321 88.214 88.214
Fortjeneste pr. aksje 13) 2,72 1,85 1,00 0,65 0,31
Fortj. pr. aksje, fullt utvannet 14) 2,70 1,80 0,98 0,64 0,31
Utbytte pr. aksje 0,30 0,25 0,20 0,15 0,14
Børskurs pr. 31.12. (justert) 99,50 50,50 15,30 15, 50 10,82
Børsverdi (mill.kr.) 3.746 1.883 506 513 320
Kurs/fortjeneste (P/E)  15) 36,6 27,4 15,3 23,9 31,0
Kontantstrøm pr. aksje 16) 3,69 2,38 1,22 0,97 0,57
Kurs/kontantstrøm (P/CF) 17) 27,0 21,2 12,5 16,0 17,0
ANSATTE
Antall ansatte (gj.snitt) 633 404 295 238 228
Omsetning / årsverk  (MNOK) 1,238 1,240 1,309 1,273 1,150

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 (1996=37.551.250).
14) Årsresultat dividert med gj.sn. antall aksjer inkl. opptjente opsjoner (1996=37.901.250).
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).
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TOMRAS HOVEDKONTOR
Tomra Systems ASA, Postboks 278, N-1371 Asker, Norge.  Tlf.: +47 66 79 91 00, fax: +47 66 79 91 11

DATTERSELSKAP
NORGE Tomra Butikksystemer AS, Postboks 362, N-1371 Asker, Tlf.: 66 79 91 00

SVERIGE Tomra Systems AB, Box 66, S-191 21 Sollentuna, Tlf.:  (08) 625 0200

FINLAND OY Tomra AB, Elannontie 5, FIN-01510 Vantaa, Tlf.:   (09) 870 3377

DANMARK Tomra System A/S, Broenge 14 , DK-2635 Ishøj, Tlf.:  42 525299

HOLLAND Tomra Systems B.V., Postbus 90, NL-7300 AB Apeldoorn, Tlf.:  555 424515

TYSKLAND Tomra Systems GmbH, Walder Str. 51, D-40724 Hilden, Tlf.:   2103-20020

ØSTERRIKE Tomra Leergutsysteme Ges.mbH, Meischlgasse 39, A-1230 Vienna, Tlf.:  (01) 6655 400

USA Tomra North America Inc., 480 Lordship Blvd., Stratford, CT 06497, Tlf.:  (203) 380 5230

Tomra Metro LLC,  480 Lordship Blvd., Stratford, CT 06497, Tlf.:  (203) 380 5230

Mobile Redemption Inc., 694 Nutmeg Road North, South Windsor, CT 06074, Tlf.:  (860) 289 8301

Tomra Michigan, 1201 Rankin Street, Troy, MI 48083, Tlf.:  (810) 589 0700

Tomra New York, Suite 401, Atlantic Industrial Park, 410 Atlantic Ave.Rochester, NY 14607, Tlf.:  (716) 288 4930

Tomra Oregon, 1610 N.W. Couch Street, Portland, OR 97209, Tlf.:  (503) 226 7015

Western NY BICS, LP, 2240 Harlem Road, Checktowaga, NY 14225, Tlf.:  (716) 896 1131

Tomra New York, RRT-Recycle America, 101 Kuhn Road, Syracuse, NY 13208, Tlf.: (315) 455 7123

Tomra Iowa, 820 First Street, Suite 200, West Des Moines, IO 50265, Tlf.:  (515) 255 5103

Bridgeport Plastics Reprocessing Company, Inc., 300 Main Street, Bridgeport, CT 06604, Tlf.: (203) 366 4923

CANADA Tomra Systems Inc., P.O. Box 20010, 1380 London Road, Sarnia, Ontario N7S613, Tlf.:  (519) 339 9077

Les Systemes Tomra Inc., 300 St. Francois-Xavier, Local 201 Delson Quebec, JOL IGO, Tlf.:  (514) 364 1980

DISTRIBUTØRER
ARGENTINA SOCSE srl, Pte. Roca 1649/51, 2000 Rosario, Santa Fe, Tlf.:  (041) 260002

AUSTRALIA Brice Australia Pty. Ltd., P.O. Box 228, Burwood, Victoria 3125, Tlf.:  (03) 888 7125

BELGIA Tomra N.V., Delften 23, B-2390 Malle, Tlf.:  (03) 309 2145

CHILE Ditempo Ltda., P.O. Box 217-T, Dr. Carlos Charlin 1540, Santiago, Tlf.:  (2) 235 2636

FRANKRIKE SMS Groupe SA, B.P. 47, F-78193 Trappes Cedex, Tlf.:  (01) 301 37000

HELLAS Espas, Hellas Ltd., Amfitritis 3, P.Falivo, GR-17561 Athens, Tlf.:  (01) 984 9743

ISLAND A. Karlsson H.F., Brautarholti 28, IS-121 Reykjavik, Tlf.:  55 27444

ITALIA Bimora S.r.l., Via A. Nobel/22, I-20035 Lissone/MI, Tlf.:  (039) 245 7805

PORTUGAL Datacomp Sistemas De Informática, Rua Augusto Gil, No. 30 A/B, 1000 Lisboa, Tlf: 1 795 1872

SPANIA SuperMarket Sistemas SA, C/Canillas, 18-bajo, ES-Madrid 28002, Tlf.:  (1) 411 5445

STORBRITANIA Herbert & Sons Ltd., Rockwood Way, Haverhill, UK-Suffolk CB9 8PD, Tlf.:  1440 703551

SVEITS Ondoco S.A., Route de Taillepied 1, CH-1095 Lutry/VD, Tlf.:  (021) 792 1005

USA Upstate Tomra LLC, 440 Broadway, P.O. Box 4053, Menands, N.Y. 12204-0053, Tlf.:  (518) 436 4333
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