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Resultatregnskap 
 

 4. kvartal Akkumulert 31.12 

Tall i MNOK 2001 2000 2001 2000 

 Videref. Avvikl. Total Videref. Avvikl. Total Videref. Avvikl. Total Videref. Avvikl. Total 
Driftsinntekter  696,5 35,5 732,0 637,2 109,1 746,3 2591,5 332,9 2924,4 2324,5 393,5 2718,0 
Tilvirkningskost 504,6 32,7 537,3 293,3 101,2 394,5 1489,4 340,9 1830,3 1158,7 362,9 1521,6 

Av- og nedskrivninger 23,3 0,0 23,3 26,2 0,0 26,2 89,1 0,0 89,1 80,2 0,0 80,2 
Dekningsbidrag 168,6 2,8 171,4 317,7 7,9 335,6 1013,0 -8,0 1005,0 1085,6 30,6 1116,2 
Driftskostnader 167,7 1,9 169,6 179,0 2,6 181,6 597,7 10,0 607,7 539,5 10,6 550,1 

Av- og nedskrivninger 330,4 0,6 331,0 20,9 1,6 22,5 432,1 5,6 437,7 94,7 5,8 100,5 
Driftsresultat -329,5 0,3 -329,2 117,8 3,7 121,5 -16,8 -23,6 -40,4 451,4 14,2 465,6 
Tilknyttede selskaper -0,9 0,0 -0,9 -1,3 0,0 -1,3 -2,4 0,0 -2,4 0,6 0,0 0,6 

Netto finansposter 40,3 -0,3 40,0 30,8 -4,4 26,4 119,7 -14,4 105,3 40,6 -14,3 26,3 
Ord. resultat før skatt -290,1 0,0 -290,1 147,3 -0,7 146,6 100,5 -38,0 62,5 492,6 -0,1 492,5 
Tap knyttet til WMG -15,0 0,0 -15,0 383,4 0,0 383,4 -42,1 0,0 -42,1 383,4 0,0 383,4 

Tap knyttet til Pacific 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0 

Skatter -66,9 0,0 -66,9 -80,8 -0,3 -81,1 70,8 -36,8 34,0 33,0 0,0 33,0 
Periodens nettoresultat -208,2 0,0 -208,2 -155,3 -0,4 -155,7 71,8 -55,4 16,4 76,2 -0,1 76,1 
Minoritetsinteresser -13,1 0,0 -13,1 -6,4 0,0 -6,4 -31,1 0,0 -31,1 -15,5 0,0 -15,5 

 
BALANSE     31. desember 
EIENDELER (Tall i MNOK)      2001 2000 
Immaterielle eiendeler 579,4 405,3 
Leasing utstyr 263,4 253,3 
Andre varige driftsmidler 981,9 784,1 
Omløpsmidler 970,7 1117,5 
Likvider 697,6 712,0 
SUM EIENDELER 3493,0 3272,2 

EGENKAPITAL & GJELD   
Egenkapital 2630,5 2636,5 
Minoritetsinteresser 160,5 72,9 
Utsatt skatt 86,5 77,0 
Langsiktig rentebærende gjeld 37,8 39,0 
Kortsiktig rentebærende gjeld 18,4 0,0 
Annen kortsiktig gjeld 559,3 446,8 
SUM EGENKAPITAL & GJELD 3493,0 3272,2 
 
KONTANTSTRØM                4. kvartal         Akkumulert 31.12 
(Tall i MNOK) 2001 2000 2001 2000 
Ordinært resultat før skatt (290,1) 146,6 62,5 492,5 
Endringer i arbeidskapital 215,1 (121,6) 113,2 (491,7) 
Endringer i andre driftsrelaterte poster 375,8 53,1 383,8 20,1 
Totalt fra driften 300,8 78,1 559,5 20,9 
Totalt fra investeringer (84,5) (126,3) (652,6) (396,3) 
Totalt fra finansiering (3,2) 5,1 83,3 840,3 
 
Kvartalsresultater for 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
videreført virksomhet 2000 2001 2001 2001 2001 
Driftsinntekter 637,2 550,6 647,6 696,8 696,5 
Driftsresultat 117,8 88,7 111,6 112,4 (329,5) 
EBITDA 164,9 138,4 161,2 180,6 127,4 
Salgsvekst (%) 23,1 6,9 15,4 14,1 9,3 
Driftsmargin (%) 18,5 16,1 17,2 16,1 -47,3 
Fortjeneste pr. aksje (NOK) (0,95) 0,36 0,46 0,34 (1,24) 



 

 

 
HØYDEPUNKTER 
- Omsetning fra videreført virksomhet opp 9% 
      - Europa 285 MNOK (+20%) 
      - Nord-Amerika (videreført) 307 MNOK (-23%) 
      - Sør-Amerika 105 MNOK (ny) 
 

- Nedskrivning av 345 MNOK i Nord-Amerika og 
  45 MNOK relatert til oppstart av pant i Tyskland 
 

- Restruktureringen i California og ikke-pant stater 
  er fullført med unntak av Hawaii som videreføres i 
  første halvår 2002    

- Ingen konklusjon i Tyskland – fortsatt redusert andel  
  gjenfyllbar emballasje 
 

- Nederland utsatte innføringen av pant på engangs- 
  emballasje til tidligst 2004 
 

- Danmark opphevet forbudet mot engangsemballasje 
  for kullsyreholdige drikker den 23. januar 2002 
  – installasjoner starter i første kvartal 2002 
 

- Valutagevinster på 29 MNOK 
 

- Kontantstrøm fra driften på 301 MNOK 
 

RESULTAT OG BALANSE 
Grunnet salg og nedlegging av betydelige deler av 
TOMRAs virksomhet i Nord-Amerika, er 
resultatregnskapet delt inn i videreført virksomhet og 
virksomhet under avvikling. De varslede 
nedskrivningene knyttet til California og Tyskland er 
belastet mot ordinær drift som følge av at begge 
virksomhetsområdene vil bli drevet videre.  
 
Omsetningen fra videreført virksomhet i fjerde kvartal 
2001 utgjorde 697 MNOK, opp 9% fra 637 MNOK i 
2000. Som følge av nedskrivningene viste 
driftsresultatet et tap på 329 MNOK for kvartalet. 
Valutagevinster, hovedsakelig fra USD, ga en meget 
positiv finansnetto for kvartalet. 
 
Omsetningen i 2001 fra videreført virksomhet utgjorde 
2592 MNOK mot 2325 MNOK i 2000 (+11%). 
Ordinært resultat før skatt gikk ned fra 493 MNOK i 
2000 til 101 MNOK i 2001 etter nedskrivningene på  
390 MNOK. EBITDA for 2001 viste 608 MNOK mot 
626 MNOK i 2000. 
 
Fortjeneste pr. aksje ble NOK -0,08 for 2001. Balansen 
økte gjennom 2001 med 7% og utgjorde ved utgangen 
av året 3493 MNOK. Kontantstrømmen fra driften viste 
en positiv utvikling og ble 301 MNOK i fjerde kvartal 
og 560 MNOK for året. Likviditeten er fortsatt meget 
god og egenkapitalandelen utgjorde 75% ved utgangen 
av året. 
 
MARKED 
 

EUROPA 
Omsetningen i Europa utgjorde 910 MNOK i 2001 mot 
893 MNOK i 2000 - en økning på 2%. Veksten i fjerde 
kvartal var 20%. Både Tyskland og Finland viste en 
sterk utvikling i fjerde kvartal, primært som følge av 

oppgraderinger av automater i forkant av 
introduksjonen av EURO fra årsskiftet 2002.  
 
Omsetning pr. marked 
Tall i MNOK 2001 2000 
Norge 77 80 
Sverige 122 125 
Finland 105 81 
Danmark 58 71 
Nederland 180 136 
Tyskland 225 258 
Østerrike 52 72 
Sveits 37 54 
Belgia 42 8 
Andre 12 8 
Total Europa 910 893 
 

Aktivitetsfordelt omsetning 
Tall i MNOK 2001 2000 
Salg, leasing 597 628 
Service 295 250 
Adm. & Promotion 18 15 
Total Europa 910 893 
 
Tyskland 
Det tyske markedet viste en sterk utvikling ved 
utgangen av 2001 med en omsetning på 83 MNOK og 
vekst på 19% i fjerde kvartal fra samme kvartal 2000. 
Oppgraderinger og salg av nye maskiner som følge av 
EURO introduksjonen var hovedårsaken til den sterke 
utviklingen. 
 
Høyesterett i Berlin har enda ikke konkludert saken 
som ble reist av industrien mot måleresultatene av 
kvoten for gjenfyllbar emballasje fra 1997. Som 
anonsert tidlig i januar 2002 har TOMRA derfor 
besluttet å nedskrive foretatte investeringer relatert til 
den potensielle oppstarten av pant for engangs-
emballasje i Tyskland med totalt 45 MNOK. Den 
største andelen av disse nedskrivningene relaterer seg 
til deler for produksjon av returautomater innkjøpt 
gjennom 2001 for anvendelse i spesialtilpassede 
produkter for det tyske markedet. 
 
Tyskland implementerte i 1991 en lov for emballasje 
som pålegger industrien å opprettholde minimum 72% 
gjenfyllbar drikkevareemballasje for å unngå innføring 
av pant på engangsemballasje. De siste målingene i 
Tyskland viser at denne andelen i 2001 var kommet ned 
i 60% og estimater for 2002 bekrefter en fortsatt 
nedgang.  
 
Til tross for beslutningen om å skrive ned investeringer 
knyttet til en eventuell utvidelse av pantsystemet i 
Tyskland, vil TOMRA opprettholde sin operasjonelle 
beredskap inntil en endelig avklaring foreligger. 
Kostnadene forbundet med denne beredskapen er 
forventet å utgjøre 12 MNOK i første kvartal 2002. 
 
Danmark 
Den danske regjeringen annonserte den 23. januar 2002 
at den hadde vedtatt å åpne det danske markedet for 



 

 

engangsemballasje med umiddelbar effekt. Forbudet 
mot denne emballasjen ble innført på 80-tallet og ble 
utfordret av EU som lovstridig. Dansk Retursystem 
(DRS) har annonsert at oppstarten av det automatiserte 
systemet med bruk av returmaskiner er fastsatt til 1. 
juni 2002. DRS har også gjennomført en tilbudsprosess 
for leveranser til danske supermarkeder. Butikkene 
forventes å plassere sine ordre gjennom DRS til de 
respektive automatleverandørene i løpet av februar 
2002. TOMRA forventer at installasjoner vil starte 
tidlig mars 2002. 
 
Nederland 
Den nederlanske miljøvernministeren ble i november 
2001 enig med industrien om å avvente resultatene fra 
industriens initiativ for å redusere forsøplingen fra 
drikkevareemballasje før man besluttet å innføre pant 
på engangsamballasje. Pant vil derfor tidligst kunne bli 
innført 1. januar 2004. Veksten i det nederlanske 
markedet ble noe svakere i fjerde kvartal som følge av 
at programmet for oppgradering av automater i forkant 
av EURO-introduksjonen gikk mot slutten. TOMRA 
forventer et lavere aktivitetsnivå i Nederland i 2002.  
 
Israel 
Industrien og sentralorganisasjonen arbeider fortsatt 
med spesifikasjonen av det nye pantsystemet i Israel, 
inkludert infrastruktur og teknologibehov. Test av 
automater er godt i gang og voluminstallasjoner 
forventes fra andre kvartal 2002. Det forventes et 
behov for totalt 500 installerte automater i 2002. 
 
NORD-AMERIKA 
Omsetningen i videreført virksomhet i Nord-Amerika 
utgjorde 1354 MNOK i 2001 – en nedgang på 5% fra 
1429 MNOK i 2000. Omsetningen i fjerde kvartal ble 
23% lavere enn samme periode året før, primært 
grunnet en svakere utvikling i California. Den 
påbegynte restruktureringen på vestkysten ble avsluttet 
ved utgangen av året og ytterligere tiltak ble iverksatt i 
California i januar for å stabilisere den økonomiske 
utviklingen. TOMRA forventer fortsatt tap i California 
i første kvartal, og break-even på månedsbasis i løpet 
av andre kvartal. 
 
Omsetning pr. marked (videreført virksomhet) 
Tall i MNOK 2001 2000 
New York 473 465 
Connecticut 85 84 
Massachusetts 108 98 
Michigan 236 228 
California 351 479 
Canada 97 71 
Andre 4 4 
Total Nord-Amerika 1354 1429 
 

Aktivitetsfordelt omsetning 
Tall i MNOK 2001 2000 
Salg, leasing 166 154 
Service 132 134 

Resirkuleringssentre 242 240 
Materialhåndtering 718 802 
Adm. & Promotion 96 99 
Total Nord-Amerika 1354 1429 
 
California 
Den svake utviklingen i California fortsatte gjennom 
fjerde kvartal og omsetningen ble 46% lavere enn 
samme periode året før, med en reduksjon på 21% i 
resirkuleringssentrene og 63% reduksjon innen 
materialhåndtering. Prisene for skrapaluminium var 
4.5% lavere enn foregående kvartal, og volum-
reduksjoner var følgelig hovedårsaken til den svakere 
utviklingen.  
 
Det vesentlig lavere volumet både fra egen innsamling 
og kommersielle kontrakter hadde en negativ 
innvirkning på lønnsomheten innen materialhåndtering. 
TOMRA var ikke i stand til raskt nok å tilpasse 
kostnadene til de lavere volumene. Kostnads-
reduksjoner er gjennomført i januar 2002 og forventes 
å være tilstrekkelig til å oppnå break-even i løpet av 
andre kvartal 2002.  
 
rePlanet konseptet har bidratt positivt til returandelene i 
California og har på mange måter oppnådd den 
posisjonen som TOMRA opprinelig målsatte. Sentrene 
har oppnådd 60% høyere volum enn manuelle sentre. 
Grunnet lovmessige minimumskrav til bemanning av de 
automatiserte sentrene har det ikke vært mulig å utnytte 
fordelene av automatisering til reduksjon av den 
manuelle betjeningen. Disse begrensningene er allerede 
tatt opp med Miljødepartementet (DoC) og vi forventer 
at det vil bli etablert unntak for disse kravene. En rask 
og positiv konklusjon vil øke mulighetene for å nå 
break-even i løpet av andre kvartal 2002. 
 
Grunnet de betydelige tapene i fjerde kvartal 2001 
besluttet TOMRA den 14. januar 2002 å nedskrive 
tilnærmet all bokført verdi tilknyttet rePlanet og all 
goodwill tilknyttet oppkjøpene i  California i 1998. 
Disse nedskrivningene, i tillegg til andre mindre 
balanseposter, representerte totalt 345 MNOK som er 
belastet driftsresultatet.  
 
Driftsunderskuddet fra videreført virksomhet i 
California utgjorde 56 MNOK i 2001 hvorav 32 
MNOK kom i fjerde kvartal. For å kunne oppnå en 
langsiktig akseptabel avkastning på investert kapital, er 
det behov for forbedringer av de operasjonelle 
rammebetingelsene. Noen kortsiktige endringer er 
allerede avtalt med DoC mens andre fortsatt er 
uavklart. TOMRA mener at lovendringer vil øke 
mulighetene for å oppnå den målsatte returandelen på 
80% samt å operere et mer effektivt resirkulerings-
program. 
 
Restruktureringskostnader 
Med unntak av Hawaii var all virksomhet 
underavvikling nedlagt eller solgt ved utgangen av 



 

 

2001. Hawaii vil bli opprettholdt ut første halvår 2002 i 
påvente av en avklaring på diskusjonene om å innføre 
et nytt pantsystem.   
 
Wise Recycling LLC 
Ved utgangen av 2001 var lånene som TOMRA 
garanterte for Wise Recycling LLC redusert til et nivå 
som kan betjenes av virksomhetens egen kontantstrøm. 
TOMRA vil fortsatt lede arbeidet med å selge eller 
avvikle den resterende delen av virksomheten og har 
besluttet å reversere den resterende garantiavsetningen 
på 15 MNOK ved utgangen av 2001. 
 

SØR-AMERIKA 
Omsetningen i Sør-Amerika utgjorde 328 MNOK i 
2001 hvorav 105 MNOK i fjerde kvartal og i tråd med 
tidligere forventninger. 
 
Omsetning pr. marked 
Tall i MNOK 2001 2000 
Brasil 324 - 
Andre 4 2 
Total Sør-Amerika 328 2 
 

Aktivitetsfordelt omsetning 
Tall i MNOK 2001 2000 
Salg, leasing 4 2 
Resirkuleringssentre 182 - 
Materialhåndtering 142 - 
Total Sør-Amerika 328 2 
 
Den brasilianske valutaen Real utviklet seg sterkere i 
fjerde kvartal, noe som medførte mindre valutatap og 
reduserte driftsmarginer.  
 
Den brasilianske Kongressen etablerte i 2001 en 
kommisjon for å vurdere de 57 forskjellige 
lovforslagene som omhandlet emballasje og avfalls-
håndtering. Forslagene er nå koordinert inn i et nytt 
lovforslag som kan bli presentert for Kongressen i løpet 
av 2002. 
 
Lovforslaget introduserer produsentansvar gjennom å 
utpeke importører, produsenter, tapperier og butikker 
som ansvarlige for å utvikle et retursystem med 
insentiver for både forbrukere og operatører. Butikker 
er foreslått som mottakspunkt for drikkevareemballasje. 
Målet for returandel er satt til 70% med økonomiske 
straffetiltak for produsenter som ikke innfrir 
målsettingene. Den nye loven vil kunne skape nye 
forretningsmuligheter for TOMRA som den eneste 
lokale operatør i Brasil med både teknologi, 

infrastruktur og erfaringer til å implementere et slikt 
program. 
 

FORRETNINGSUTVIKLING 
TOMRAs ressurser inne forretningsutvikling var 
konsentrert rundt fire hovedprosjekter i 2001.  

- I Tyskland utviklet TOMRA en system-
spesifikasjon for det nye pantsystemet  

- I Brasil testet vi et nytt konsept for innsamling 
av plastflasker i samarbeide med to 
industrielle partnere 

- I USA deltok TOMRA sammen med BEAR i 
arbeidet med å kartlegge kostnader og 
effektivitet i forskjellige retursystemer 

- I Japan har TOMRA fokusert ressursene på 
utvikling av forskjellige forretningsmodeller 
samt å bygge industriallianser 

 

En oppsummering av våre aktiviteter i Japan er vedlagt 
kvartalsrapporten. 
 

MARKEDSUTSIKTER 
Med kun svak forbedring i California og fortsatt høye 
beredskapskostnader i Tyskland forventer TOMRA 
svake resultater i første kvartal 2002. Med unntak av en 
endelig avklaring i Tyskland forventes ikke de store 
overskriftene for TOMRA i 2002. Året forventes heller 
å gi en gradvis forbedret resultatutvikling i alle 
hovedmarkeder. 
 

AKSJONÆRER 
TOMRA utstedte 51,116 nye aksjer til ansatte i 
forbindelse med selskapets opsjonsprogrammer i fjerde 
kvartal. Det totale antall aksjer var ved utgangen av året 
178.223.225. Antall aksjonærer økte i 2001 fra 4468 til 
9137 ved utgangen av året. Fordelingen av TOMRAs 
aksjonærer på nasjonalitet viste ved utgangen av 2001: 
Norge 33,3%, USA 14,6%, Storbritannia 11,6%, 
Luxembourg 9,5% og Danmark 8,4%. 
 
TOMRAs aksjekurs falt fra NOK 97 til NOK 86 i løpet 
av fjerde kvartal 2001. Antall aksjer handlet gjennom 
året var 336 millioner mot 230 millioner i 2000. Styret 
anbefaler et utbytte for 2001 på NOK 0,20 pr. aksje, 
som er uendret fra forrige år. 
 
Asker, 14. februar 2002 
  
Styret i TOMRA SYSTEMS ASA 
 
Jan Chr. Opsahl  Erik Thorsen 
Styreformann                   Konsernsjef  
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2001 has been a year with intense activity to fully understand the market opportunities in Japan, develop business 
models and to identify and build industrial partnerships within the framework of our overall strategy. Steps have been 
taken to adapt TOMRA’s technology platform to Japanese needs and requirements, and our first test installation in the 
Japanese market was established in the fourth quarter, providing significant results, learning and experience for future 
rollout. 
 
Like most other areas in the world, Japan is facing a rapid increase in the consumption of PET containers. The recycling 
rate, however, is low compared to other types of beverage containers being consumed in the market. Japan has the 
following laws with spesific importance to the recycling of beverage containers: 
 

•  Waste Management Law (1970) 
•  Law for Promotion of Utilization of Recyclable Resources (1991) 
•  Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging (Packaging Waste 

Recycling Law, 1997) 
•  Revision to the Packaging Waste Recycling Law implemented as from 1st April 2000. 

 
Effective from 1 April 1997, clear, amber and other coloured glass and PET-bottles were added to the list of items that 
are subject to recycling. Containers made of non-PET plastics and paper were added to the list in April 2000. The law 
obligates consumers to sort these materials for disposal, municipalities to implement sorted collection, and business 
entities to recycle them. Third party operators are contracted to do pick-up and processing of materials. These recycling 
companies are selected through open tender for annual contracts. 
  
Under the Tokyo rule, all retailers and convenience stores selling beverages within Tokyo must facilitate take-back of 
empty containers.  Most choose to have simple bins outside the stores. The implementation of this system has resulted in 
huge expenses for the Tokyo Metropolitan Government and expenses on the part of the retailers for internal handling of 
empty PET bottles. 
 
The 100% Recycling Concept 
Based on current legislation, municipalities and retailers are facing escalating costs and are subsequently looking for 
ways to improve efficiency while sustaining adequate convenience to the public. An amendment of the packaging Waste 
Recycling Law from April 2000 also obligates retailers to recycle their organic waste. This has resulted in a need for a 
new recycling concept for convenience stores and retailers, particularly in the Tokyo Metro area.  
 
TOMRA is currently exploring, together with a waste management company, to develop a concept consisting of RVM 
collection combined with back end integrated logistics and 100% recycling services. We are in the process of executing 
on this strategy and facilitating a large-scale industrial approach based on our partner’s unique operational permits and 
licenses. Value is created at the retailer level by space savings, unique recognition, sorting and compaction of 
recyclables and creating brand enhancement and competitive advantage for participating retailer organisations. 
 
Retail and Distribution Alliances 
In line with the service concept described above, TOMRA has entered a strategic alliance with the Japanese retailer 
chain The Seiyu Ltd, among Japan’s top five retail organisations. Together with Seiyu we are in the process of 
developing and testing various types of technology and collection platforms, thereby contributing to fulfilling Seiyu’s 
vision of reaching zero emission of waste by 2010. We will further build the business by securing other key retailer 
commitments to the concept, after its launch during Q1 2002. 
 
TOMRA has also identified and secured a strategic distribution alliance to be announced during first quarter 2002. The 
company is specialised in environmental equipment concepts, primarily to municipalities. We expect to capitalize on 
their strong network and competencies to penetrate the significant potential for RVM’s that has resulted from the above 
legislative initiatives. 
 
TOMRA’s short-term strategy for Japan is primarily focusing on RVM distribution to both retailers and municipalities. 
The targeted RVM volume for 2002 has been set at minimum 100 machines. The longer-term strategy will include 
involvement in additional parts of the container recycling value chain. 
 


