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Kort om 2005

  Inntektsøkning på 13 prosent til NOK 2.413 millioner

  Driftsresultat på NOK 133 millioner

   Ny konsernsjef, ny organisasjonsstruktur, ny ledelse  
og implementering av et kostnadsreduksjonsprogram

   Ordre på ca. 4.000 panteautomater fra Tyskland i 
løpet av 2005, ytterligere 4.000 automater bestilt  
i januar 2006

  Rekordår for Tomra North America

   Tredje år på rad med rekordinntekter og -overskudd 
i TiTech

 
   Sluttføring av oppkjøpet av Orwak Group AB,  
en ledende leverandør av komprimeringsutstyr 

  Salg av virksomheten i Brasil for NOK 122 millioner

   Vellykket installasjon av fem nye Tomra Recycling 
Centers i nært samarbeid med TESCO i Storbritannia

   Første permanente panteautomatbaserte innsam-
lingssentre solgt til bydeler i Tokyo i samarbeid 
med Sumitomo Corporation
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Nøkkeltall
 IFRS  NGAAP
 (videreført virksomhet) (inklusive ikke-videreført virksomhet)
 2005 2004 2004 2003 2002 2001

Driftsinntekter NOK millioner 2.413 2.142 2 512 2.463 2.674 2.924
EBIDTA NOK millioner 310 336 339 415 522 589
Driftsresultat før andre poster NOK millioner 133 199 173 242 330 -40
Resultat før skatt NOK millioner 148 273 197 285 406 63
Periodens resultat NOK millioner 22 195 161 163 280 16
Eum eiendeler NOK millioner 2.994 3.257 3.261 3.387 3.137 3.493
Egenkapital NOK millioner 2.166 2.564 2.270 2.594 2.470 2.631
       
Egenkapitalrentabilitet, ekskl. andre poster % 0,9 6,4 4,7 6,7 10,0 (0,3)
Totalkapitalrentabilitet % 4,9 7,1 6,3 9,6 12,4 2,0
       
Fortjeneste pr aksje NOK 0,05 0,92 0,82 0,81 1,44 (0,08)
Utvannet resultat pr aksje NOK 0,05 0,92 0,82 0,81 1,44 (0,08)
Kontantstrøm dra driftsaktiviteter NOK millioner 242,5 408,3 381 217 501 560
       
Antall ansatte pr 31. desember  1.906 1.795 1.972 1.976 2.048 1.994
Kvinnelige ansatte % 19 17 17 20 19 19
Kvinnelige ledere (av alle ledere) % 17 16 16 18 - -
Ansatte med minoritetsbakgrunn % 34 33 33 21 27 25
Antall rapporterte skader  153 178 178 253 308 359
Energiforbruk GWt 77 75 107 90 106 92
Utslipp av karbondioksid Tonn 21.000 22.000 30.900 27.300 27.900 22.400
Vannforbruk Kubikkmeter 50.600 55.000 63.200 178.000 - -
Avfall Tonn 1.580 1.460 1.470 1.650 1.750 1.900
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En plattform for varig, lønnsom vekst 

Vårt hovedmål etter at jeg overtok som konsernsjef  
i TOMRA i april 2005 har vært å iverksette tiltak som 
skal skape varig, lønnsom vekst i selskapet. Lønn-
somheten til TOMRA hadde falt i en årrekke, og til 
tross for at man i de senere årene hadde forsøkt å 
redusere kostnadene, var det helt tydelig at det måtte 
en betydelig større innsats til for å snu denne ne-
gative trenden.

Vi konsentrerte oss derfor om å omorganisere virksom-
heten vår, redusere administrasjonsleddene, styrke 
fokuset på driften og sikre at organisasjonen var så 
slank som mulig uten at det gikk på bekostning av 
vår evne til å tilfredsstille kundenes behov. På tek-
nologisiden reduserte vi i tillegg produktkostnadene 
(COGS) ved å strømlinjeforme produktporteføljen 
og forbedre produksjonsstrategien. Totalt sett for-
venter vi besparelser på NOK 80 millioner i 2006 
som følge av tiltakene som ble iverksatt i 2005.

TOMRAs strategi fremover vil være å tilby avanserte 
resirkuleringsteknologiløsninger og tjenester i til-
knytning til driften av disse løsningene. Som en 
konsekvens av dette, avviklet vi virksomheten i Brasil 
fordi våre aktiviteter i dette markedet ikke lenger falt 
inn under selskapets strategiske satsingsområde.

2005 var på mange måter et overgangsår for TOMRA, et år preget av endring  
i lederskap, strategisk fokus og drift.

AMUND SKARHOLT
President & Chief Executive Officer 

Tomra Systems ASA

GREG KNOLL 
President & Chief Executive Officer 

Tomra North America

FREDRIK WITTE
Chief Financial Officer 
Tomra North America

HEINER BEVERS
Managing Director 

Tomra Germany

HARALD HENRIKSEN
Senior Vice President Technology 

KONSERNLEDELSEN
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Jeg tror at disse justeringene har ført oss tilbake på 
rett spor. Vi har fått opp farten. Etter mange år med 
investeringer og forberedelser får vi nå muligheten 
til å bidra med løsninger til pantesystemet for ikke-
gjenfyllbar emballasje i Tyskland. Vi har til dags dato 
mottatt en rekke store ordre fra både nye og eksis-
terende kunder i dette markedet. Det kommende 
året vil i stor grad kjennetegnes av at disse ordrene 
skal produseres og leveres.

Ved siden av vårt høye aktivitetsnivå i Tyskland vil vi 
på kort sikt fokusere på å hjelpe våre kunder i Nord-
Amerika og europeiske pantemarkeder med å høste 
fordelene av å erstatte utdatert utstyr med TOMRAs 
nyeste panteløsninger. I disse markedene finnes det 
flere tusen panteautomater som har vært i drift i man-
ge år. Dette representerer en viktig salgsmulighet 
som vi kommer til å jobbe hardt for å kapitalisere på.

I tillegg kommer vi til å fortsette å utnytte synergiene 
mellom TOMRA og resirkuleringsteknologiselskapene 
vi kjøpte i 2004 og 2005 (henholdsvis TiTech Visio-
nsort og Orwak Group). Begge selskapene utviklet 
seg positivt i 2005 og vokser som forventet.

På lengre sikt finnes det mange muligheter utenfor 
vår tradisjonelle pantevirksomhet. Disse mulighetene 
oppstår fordi avfallsmengden per person øker, det 
blir innført strengere forskrifter for søppelfyllinger og 
mer ambisiøse resirkuleringsmål, samt at det letes 
etter mer effektive gjenvinningsmetoder. Brukte 
materialer er dessuten ressurser som kan brukes på 
nytt til en rekke ulike formål forutsatt at resirkule-
ringsprosessen tilfører materialene verdi. Det er her 
vi virkelig har gode muligheter til å få virksomheten 
vår til å vokse, og vi gjør store fremskritt spesielt i 
Japan og Storbritannia.

2006 kommer til å bli et travelt og spennende år for 
TOMRA. Min dagsorden fremover blir å sikre at hele 
selskapet opprettholder fokuset på å tilfredsstille 
kundenes behov og tilby bedre løsninger til en lavere 
kostnad. Bransjen vår er i stadig vekst, og konkur-
ransen blir stadig hardere. Vårt mål er å opprettholde 
vår posisjon som markedsleder. Jeg vet at vi har riktig 
plattform, riktige produkter og riktige personer på 
plass for å klare dette. Snøballen har begynt å rulle, 
og jeg er sikker på at vi vil oppleve en varig, lønnsom 
vekst i fremtiden.

HÅKAN ERNGREN
Vice President 
Tomra Nordic

TERJE HANSERUD
Senior Vice President 

ESPEN GUNDERSEN
Chief Financial Officer 

TROND JOHANNESSEN
Senior Vice President Business 

Development 
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Oversikt over forretningsområdene

RVM technology har vært kjernen i 
TOMRAs virksomhet siden selskapet 
ble etablert i 1972. De viktigste akti-
vitetene innenfor dette forretnings-
området er design, produksjon, salg 
og service av automatiserte retur-
systemer for brukt drikkevareembal-
lasje med pant.  Hovedproduktet er 
panteautomater. I tillegg tilbys et bredt 
spekter av håndteringssystemer som 
brukes i forbindelse med panteauto-
matene for å gjenkjenne, sortere, 
komprimere og oppbevare returnert 
emballasje.

Hovedmarkeder: Europa (Tyskland, 
Sverige, Finland, Norge, Danmark, 
Nederland, Østerrike, Sveits, Belgia, 
Tsjekkia) USA (Michigan, New York, 
Connecticut, Maine, Iowa, Delaware, 
Vermont, Massachusetts) og Canada 
(Quebec) and Canada (Quebec)

>>   TOMRA har organisert sin virksomhet i fire 
forretningsområder: RVM technology,  

Collection & materials handling, Recycling 
technology og Other non-deposit activities. 

De to første områdene omfatter TOMRAs 
aktiviteter i markeder med pant på drikke-

vareemballasje, mens de to siste områdene 
hovedsakelig relaterer seg til innsamling 
og prosessering av materialer uten pant.
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Collection and materials handling er 
nært knyttet til TOMRAs panteautomat-
virksomhet i Nord-Amerika. TOMRA  
organiserer hentingen av den tomme 
drikkevareemballasjen som samles inn 
i butikker ved hjelp av panteautomater 
og tar hånd om den påfølgende trans-
porten til og prosesseringen av embal-
lasjen ved materialgjenvinningsanlegg. 
Det ferdig prosesserte materialet selges 
deretter til ulike resirkuleringsselskap 
på vegne av drikkevareindustrien som 
eier materialet. TOMRAs drift av flere 
hundre innsamlingssentre utenfor 
butikker i California er også inkludert 
i dette forretningsområdet. 

Hovedmarkeder: Østkysten av USA, 
Canada (Quebec) og California

Recycling technology består av  
TOMRAs heleide datterselskaper 
TiTech Visionsort og Orwak Group. 
Disse selskapene tilbyr avansert 
gjenkjennings-, sorterings- og  
komprimeringsutstyr til material-
gjenvinningsanlegg og andre kunder. 
TiTech Visionsort ble kjøpt opp i 2004 
og leverer optisk gjenkjennings- og 
sorteringsutstyr for rask og kostnads-
effektiv sortering av blandede materi-
aler til rene fraksjoner. Orwak Group, 
som ble kjøpt av TOMRA i 2005, leve-
rer volumreduksjonsutstyr for kom-
primering av ferdig sortert materiale 
før dette transporteres videre.

Hovedmarkeder: Europa (Tyskland, 
Italia, Spania, Frankrike, Storbritan-
nia, Sverige), USA og Japan

Other non-deposit activities omfatter 
hovedsakelig prosjekter relatert til nye 
teknologiske løsninger for innsamling 
av brukt emballasje. TOMRAs idé er å 
bruke sine vellykkede tekniske løsnin-
ger for og sin ekspertise innen inn-
samling av emballasje for å bidra til  
å øke resirkuleringen og redusere 
kostnadene for alle involverte parter  
i miljøer uten pant. Det er blitt satt i 
gang flere prosjekter, og de to 
hovedinitiativene er prosjektet med 
TESCO i Storbritannia og prosjektet 
med Sumitomo Corporation i Japan.

Hovedmarkeder: Storbritannia  
og Japan
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Tall i millioner NOK
RVM TECHNOLOGY 2005 2004
Inntekter 1,183 1,250
Norden 377 439
Sentral-Europa & Storbritannia 433 438
Øvrig Europa  9
Østkysten av USA & Canada 373 364
  
Bruttofortjeneste 541 635
Bruttomargin 46 % 51 %
Driftsresultat før andre poster 117 219
Driftsmargin 10 % 18 %

Panten, dvs. gebyret/tillegget som betales av forbrukeren ved kjøps-
tidspunktet og som blir tilbakebetalt når den brukte emballasjen retur-
neres, har vist seg å være et svært effektivt virkemiddel for å oppnå høy 
returandel. Den store mengden returemballasje skaper på sin side et 
behov for et effektivt håndteringssystem, og det er dette behovet som 
danner grunnlaget for TOMRAs panteautomatvirksomhet. 

>>   TOMRAs panteautomatløsninger bidrar til et effektivt og praktisk system for  
innsamling og håndtering av drikkevareemballasje med pant i butikker.

jennom årene har det enten 
ved lov eller som følge av 
uavhengige bransjeinitiativ, 
blitt innført pant på drikke-

vareemballasje i kombinasjon med en 
butikkbasert returordning for å stimule-
re høy returandel. TOMRAs vekst siden 
oppstarten har hovedsakelig vært 
drevet av selskapets evne til å auto-
matisere butikkenes håndtering av 
denne pantebelagte emballasjen. 

Mens TOMRA i en tidlig fase fokuserte 
på panteautomater for gjenfyllbar 
emballasje, tilbyr selskapet i dag også 
en rekke løsninger for ikke-gjenfyllbar 
emballasje. Årsaken til dette er at denne 
emballasjetypen stadig får større 
markedsandel. Dagens produktporte-
følje inkluderer følgelig alt fra automa-
ter for ikke-gjenfyllbare plastflasker og/ 
eller aluminiumsbokser til kombinerte 
automater for både gjenfyllbar og ikke- 
gjenfyllbar emballasje av ulikt mate-
riale, inklusive kasser med flasker.

På verdensbasis har TOMRA i dag mer 
enn 50.000 panteautomater installert 
i butikker i over 40 land. Omtrent 
37.000 av disse panteautomatene  
er installert i ulike land i Europa, ca. 

14.000 finnes i Nord-Amerika og ca. 
1.000 i Sør-Amerika.

Selv om få nye markeder har innført 
pant på drikkevareemballasje de se-
neste årene og de fleste store butikker 
i verdens eksisterende pantemarkeder 
allerede har tatt i bruk panteautomat-
teknologi, ser TOMRA flere muligheter 
for vekst fremover:

  Fremskyndet utskiftning: Av en in-
stallert base på mer enn 50.000 pante-
automater er nesten 14.000 syv år eller 
eldre. Dette representerer en stor  
mulighet for TOMRA når det gjelder å 
skifte ut gamle automater med mer 
pålitelig og brukervennlig nytt utstyr. 

  Ytterligere automatisering i modne 
markeder: 1. mai 2006 vil Tyskland 
innføre et nasjonalt pantesystem for 
ikke-gjenfyllbar drikkevareemballasje. 
Det totale behovet for panteautomater 
relatert til denne utvidelsen av pante-
systemet er blitt anslått til 30.000-
40.000 i et modent markedsscenario. 
TOMRA er sikker på at selskapet vil 
kunne få ordre for en betydelig andel 
av dette volumet i løpet av de neste 
årene. I tillegg vil en vellykket intro-

RVM technology

duksjon av TOMRAs nye panteautomat 
(UNO) for mindre butikker, storkiosker 
og bensinstasjoner medføre ytterligere 
vekst i modne pantemarkeder. Det 
finnes også vekstmuligheter i forbindel-
se med å skifte ut gjeldende innsam-
lingsdepoter i Canada og Sør-Australia 
med en butikkbasert returordning.

  Utvidelse av eksisterende pante-
lovgivninger: Det er prosesser på gang 
når det gjelder å utvide eksisterende 
lovgivning i markeder som Nederland 
og Finland og i noen amerikanske 
stater. I Nederland vil for eksempel 
en mulig inkludering av små ikke-
gjenfyllbare emballasjeenheter i pan-
tesystemet representere en stor mu-
lighet for TOMRA. Resultatet av og 
tidsaspektet ved disse initiativene er 
imidlertid svært usikkert.

  Ny pantelovgivning: Flere land vur-
derer å innføre pant. Det finnes initia-
tiver i noen Øst-Europeiske markeder, 
i Australia og i USA. På samme måte 
som for en mulig utvidelse av pante-
lovgivningen, er imidlertid det endelige 
utfallet av og tidsaspektet ved disse 
initiativene usikkert.

G 
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“Selv om få nye markeder har innført pant på 
drikkevareemballasje de seneste årene og de 
fleste store butikker i verdens eksisterende 
pantemarkeder allerede har tatt i bruk pante-
automatteknologi, ser TOMRA flere muligheter 
for vekst fremover.”
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driver 433 av totalt ca. 1300 innsam-
lingssentre i California. Som på øst-
kysten og i Quebec i Canada, opererer 
TOMRA i California sin egen transport-
infrastruktur og sine egne prosesse-
ringsanlegg.

TOMRAs virksomhet i California har 
forbedret seg betydelig i løpet av de 
siste årene og kunne i 2005 vise sitt 
beste driftsresultat noensinne. De 
betydelige forbedringene skyldes ho-
vedsakelig mer effektiv drift, høyere 
volum og høyere råvarepriser. I over-
ensstemmelse med panteloven i  
California eier den som driver innsam-
lingssenteret den returnerte emballa-
sjen. Følgelig har TOMRA en viss ek-
sponering mot markedene for brukt 
aluminium og PET. 

Selv om det finnes en grense for hvilken 
driftsmargin det er mulig å oppnå for 
denne typen virksomhet, ser TOMRA 
en rekke muligheter for forbedret 
lønnsomhet i California. Eksempelvis 
kan man introdusere mer teknologi i 
sentrene, få til et tettere samarbeid 
med butikkene, overføre erfaringer fra 
materialhåndteringsvirksomheten på 
østkysten og sette bort driften.

ATERIALHÅNDTERING PÅ DEN 
AMERIKANSKE ØSTKYSTEN OG  
I QUEBEC I CANADA
I tilknytning til panteautomat-

virksomheten på den amerikanske 
østkysten og i Quebec, har TOMRA 
ekspandert inn i materialhåndterings-
aktiviteter gjennom flere oppkjøp og 
joint ventures. I tillegg til å selge og yte 
service på panteautomater, omfatter 
TOMRAs aktiviteter i Nord-Amerika 
derfor også:

  Henting av drikkevareemballasje 
som samles inn ved hjelp av pante-
automater i butikker, og transport av 
denne emballasjen til materialpro-
sesseringsanlegg. 

  Drift av materialprosesseringsanlegg 
som sorterer og komprimerer det inn-
samlede materialet for optimal resir-
kulering.

  Salg av det ferdig prosesserte ma-
terialet til gjenvinningsselskaper på 
vegne av drikkevareindustrien.

Kostnadene forbundet med material-
håndtering dekkes av drikkevarepro-
dusentene som eier emballasjen. De 

betaler et gebyr til materialhåndte-
ringsoperatøren, for eksempel TOMRA, 
som er relatert til antall emballasje-
enheter som hentes, prosesseres og 
selges. TOMRAs omsetning og marginer 
er derfor utsatt for periodiske sving-
ninger som gjenspeiler sesongsving-
ninger i forbruket av drikkevarer.

Vi forventer at materialhåndterings-
aktiviteter fortsatt kommer til å repre-
sentere et konkurransefortrinn for 
TOMRA. Virksomhetsområdet har vist 
kontinuerlig resultatforbedring de siste 
årene på grunn av en kombinasjon av 
interne effektivitetsgevinster og økte 
volumer. 2005 var tidenes beste år for 
TOMRAs materialhåndteringsvirksom-
het når det gjelder driftsoverskudd.

INNSAMLING OG PROSESSERING  
I CALIFORNIA
I California er pantesystemet organisert 
på en annen måte enn tradisjonelle 
systemer i resten av USA og Europa.  
I henhold til den gjeldende pantelov-
givningen må en butikk med mer enn 
to millioner dollar i årlig omsetning 
sørge for at det finnes et innsamlings-
senter for drikkevareemballasje i 
nærheten av butikken. TOMRA eier og 

Collection & materials handling
>>   TOMRAs materialhåndteringsaktiviteter er komplementære til panteautomat- 

virksomheten i Nord-Amerika.  

M 

Et velfungerende pantesystem krever 
mer enn automatisert innsamling av 
brukt drikkevareemballasje i butikkene. 
Etter at den tomme emballasjen er levert 
til butikkene må den hentes og transpor-
teres tilbake til bryggeriene/tapperiene 
for gjenbruk (gjenfyllbar emballasje) 
eller til anlegg der den prosesseres og 
klargjøres for gjenvinning (ikke-gjenfyll-
bar emballasje). I Europa har butikkene 
og bryggeriene selv tatt hånd om disse 
aktivitetene, ofte kalt materialhåndtering, 
gjennom bransjekoordinerte tiltak. I 
USA finnes det ikke noe slikt system, 
men butikkene forventer at leverandø-
rene av panteautomatene, som TOMRA, 
tilbyr de nødvendige tjenestene

Tall i millioner NOK
COLLECTION & MATERIALS HANDLING 2005 2004
Inntekter 848 821
Østkysten av USA & Canada 469 484
Vestkysten av USA 379 337
  
Bruttofortjeneste 196 184
Bruttomargin 23 % 22 %
Driftsresultat før andre poster 65 50
Driftsmargin 8 % 6 %
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“Vi forventer at materialhåndteringsaktiviteter 
fortsatt kommer til å representere et konkurran-
sefortrinn for TOMRA.”
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rorparten av verdens inn- 
samlings- og resirkuleringsinfra-
struktur er ikke basert på pan-
tesystemer, men derimot på 

løsninger som eksempelvis igloer og 
kildesortering i husholdningene. Disse 
løsningene er meget ineffektive. År-
sakene til dette er blant annet at ulike 
materialer blandes (noe som krever 
omfattende sortering før materialene 
kan gjenvinnes) og at materialene ikke 
komprimeres (noe som medfører høye 
transport- og logistikkostnader). Likevel 
forventes det at denne typen infrastruk-
tur fortsatt vil danne grunnlaget for mye 
av resirkuleringen i markeder uten pant. 
TOMRA tilbyr derfor avansert teknolo-
gisk utstyr som forbedrer effektiviteten 
og reduserer kostnadene i disse  
systemene. 

Grunnlaget for TOMRAs tilstedeværelse 
i markedet for avansert resirkulerings-
teknologi ble lagt gjennom oppkjøpet 
av TiTech Visionsort i 2004 og Orwak 
Group AB i 2005:

  Med TiTech Visionsorts optiske 
sorteringsløsninger er det mulig for 

Presona AB og AB Morinders Verkstäder. 
De viktigste kundene for Orwak og 
Morinders er detaljhandelen og produk-
sjonsbedrifter, mens Presona leverer 
store industrikomprimeringsløsninger 
til materialgjenvinningsanlegg og andre 
virksomheter. Med over 50.000 in-
stallerte enheter på verdensbasis er 
Orwak Group en ledende leverandør  
i markedet for små og store kompri-
meringsløsninger. Selv om veksten i 
volumreduksjonsbransjen ikke forven-
tes å være like stor som for optisk 
sorteringsutstyr, finnes det fremdeles 
muligheter for organisk vekst og for å 
oppnå god lønnsomhet.

I tillegg til de spesifikke vekstmulighe-
tene for TiTech og Orwak Group, ser 
TOMRA også betydelige markeds- og 
teknologisynergier mellom TOMRA, 
Orwak Group og TiTech. Ettersom de 
grunnleggende kravene til effektiv 
innsamling og resirkulering er de sam-
me i pantemarkeder som i markeder 
uten pant, vil TOMRA, TiTech og Orwak 
Group dra nytte av hverandres tekno-
logi og kunder i årene fremover.

store materialgjenvinningsanlegg å 
sortere et større volum av materialer, 
for eksempel plastikk og papir, til en 
lavere kostnad og med større presisjon 
enn man oppnår med tradisjonelle 
arbeidskrevende løsninger. I dag har 
TiTech mer enn 800 installasjoner på 
verdensbasis og aktiviteter i viktige 
markeder som Tyskland, Storbritannia, 
Frankrike, Italia, Spania, Japan og USA. 
Selskapet har hatt en årlig veksttakt 
på mer enn 20 prosent i løpet av de 
siste fem årene, og veksten forventes 
å fortsette. Etter hvert som optisk 
gjenkjenning og sortering blir mer og 
mer akseptert, vil TiTech kunne øke 
salget av optisk sorteringsutstyr i ek-
sisterende segmenter som emballasje 
og papir samt utvide til nye segmenter 
som bygg- og anleggsavfall og elektrisk 
og elektronisk avfall.

  Orwak Group utvikler, produserer 
og selger komprimeringsløsninger til 
ulike bransjer. Komprimering bidrar til 
at tom emballasje krever mindre lag-
ringsplass og at transportkostnadene 
kan reduseres betydelig. Orwak Groups 
viktigste datterselskaper er AB Orwak, 

Recycling technology 
>>   TOMRAs recycling technology-virksomhet tilbyr løsninger for å øke effektiviteten  

og redusere kostnadene i resirkuleringssystemer uten pant.  

B 

TOMRA tilbyr to viktige kom-
ponenter for å øke effektivite-
ten innenfor resirkulerings-
systemer uten pant: (1) 
TiTech Visionsorts avanserte 
gjenkjennings- og sorterings-
utstyr sikrer rene material-
fraksjoner og dermed maksi-
mal verdi for det innsamlede 
materialet; og (2) kompri-
meringsutstyr fra Orwak 
Group reduserer transport-
kostnadene av det sorterte 
materialet til et minimum.

Tall i millioner NOK
RECYCLING TECHNOLOGY 2005 2004
Inntekter 379 68
Norden 83 -
Sentral-Europa & Storbritannia 203 41
Øvrig Europa 30 18
Østkysten av USA & Canada 23 7
Øvrig verden 40 2
  
Bruttofortjeneste 174 43
Bruttomargin 46 % 63 %
Driftsresultat før andre poster 37 20
Driftsmargin 10 % 29 %
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“Ettersom de grunnleggende kravene til effektiv 
innsamling og resirkulering er de samme i pante-
markeder som i markeder uten pant, vil TOMRA, 
TiTech og Orwak Group dra nytte av hverandres 
teknologi og kunder i årene fremover.”
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il tross for at TOMRA har høye 
målsetninger innenfor Recyc-
ling Technology-området, har 
selskapet fortsatt tro på at de 

mest effektive resirkuleringssystemene 
må basere seg på gjenkjenning, sor-
tering og komprimering av materialer 
ved innsamlingsstedet i stedet for ved 
sentrale prosesseringsanlegg. 

På bakgrunn av dette har TOMRA i løpet 
av de siste fem årene investert bety-
delige ressurser i forsknings- og utvi-
klingsprosjekter som utelukkende er 
viet til å gjøre selskapets teknologi for 
pantemarkeder anvendbar i markeder 
uten pant. Hovedmålet har vært å lage 
et billig, helautomatisk gjenvinnings-
senter som krever lite vedlikehold og 
som kan installeres utendørs uten til-
syn. De viktigste markedene for denne 
typen løsninger er markeder der de 
gjeldende systemene ikke kan oppfylle 
gjenvinningsmålene og/eller bestemte 
kostnadskrav.

TOMRA har for tiden to nøkkelprosjekter 
i markeder uten pant: 

  Sammen med TESCO, en av verdens 
største dagligvarekjeder, har TOMRA 
utplassert seks gjenvinningssentre 
utenfor TESCO-butikker i Storbritannia. 
Disse sentrene baserer seg på ny  
teknologi og kalles Tomra Recycling 
Centers (TRC). Hvis tilbakemeldinge-
ne fra TESCO og forbrukerne på dette 
prøveprosjektet fortsetter å være po-
sitive, er det mulig at det vil bli utplas-
sert flere TRCer i Storbritannia. I et 
scenario der TESCO installerer gjen-
vinningssentre utenfor alle sine butikker 
med relevant størrelse i Storbritannia, 
kan potensialet være så stort som 500 
sentre. En vellykket utrulling med TESCO 
danner i sin tur grunnlaget for liknende 
initiativ i andre land uten pant, for 
eksempel Frankrike, Spania og Italia.

  Sammen med Sumitomo Corpora-
tion, et stort japansk industrikonglo-
merat og handelshus, har TOMRA solgt 
permanente panteautomatbaserte 
innsamlingssentre til bydeler i Tokyo. 
Tilbakemeldingene fra kundene er 
positive, og antall innsamlede embal-
lasjeenheter er høyt. En storstilt utrulling 
kan innebære mellom 4.000 og 5.000 
automater i Tokyo-området og mellom 

Other non-deposit activities 

20.000 og 25.000 automater på 
landsbasis i Japan. Sannsynligheten 
for å få til dette og en eventuell tids-
linje for denne utrullingen er fremdeles 
usikker. TOMRA forventer ikke at det 
blir solgt store volumer med automater 
i Japan før tidligst i 2007/2008.

Mens en viktig forutsetning for å selge 
tradisjonelle panteautomater er at det 
finnes pantelovgivning, kan TOMRAs 
nye innsamlingsløsninger brukes i alle 
markeder uten pant. Dette betyr at 
TOMRAs suksess i markeder uten pant 
først og fremst er avhengig av at man 
kan skape en lønnsom forretnings-
modell for de involverte deltakerne 
og i mindre grad er avhengig av den 
politiske utviklingen. 

Med økende bevissthet rundt svak-
hetene ved et system som baserer seg 
på kildesortering i husholdningene 
eller innsamlingspunkter/igloer, tror 
TOMRA at selskapets innsamlings-
teknologi går en lys fremtid i møte. 
Dette støttes ytterligere av mer ambisiøs 
lovgivning/mer ambisiøse mål og høye 
råvarepriser.

>>   Dette virksomhetsområdet utvikler nye muligheter basert på anvendelse av TOMRAs 
innsamlingsteknologi og kunnskap i markeder uten pant.    

T 

TOMRA har så langt utviklet to typer automatiserte innsamlings-
modeller for markeder uten pant: 1) En “kiosk”-modell basert på 
panteautomatteknologi for markeder med forholdsvis lave volumer; 
og 2) Tomra Recycling Center-modellen med ny teknologi som er 
spesielt utviklet for markeder med store volumer. Den første 
modellen er blitt tatt i bruk i Japan mens den andre modellen 
testes i Storbritannia.

Tall i millioner NOK
OTHER NON-DEPOSIT ACTIVITIES 2005 2004
Inntekter (inklusive Brasil) 252 373
Øvrig verden 252 373
  
Bruttofortjeneste 39 49
Bruttomargin 15 % 13 %
Driftsresultat før andre poster (52) (56)
Driftsmargin - -
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“TOMRA har i løpet av de siste fem årene investert 
betydelige ressurser i forsknings- og utviklings-
prosjekter som utelukkende er viet til å gjøre 
selskapets teknologi for pantemarkeder 
 anvendbar i markeder uten pant.”

Chris Packham, programleder for BBC-
programmet ”Inside Out”, og elever 
ved Tannersbrook Junior School var de 
første som tok i bruk det nye resirkule-
ringssenteret utenfor TESCO-butikken 
i Milbrook, Southampton da dette 
offisielt ble åpnet 18. oktober 2005.



18

Styrets rapport 2005
riftsinntektene fra videreført virksomhet beløp 
seg til NOK 2.413 millioner i 2005. Dette re-
presenterte en økning på 13 prosent i forhold 
til 2004. Samlede driftsinntekter, inkludert vi-

dereført og ikke-videreført virksomhet, økte med 6 
prosent i 2005 til NOK 2.662 millioner sammenlignet 
med NOK 2.512 millioner i 2004. Den organiske 
veksten, dvs. vekst justert for valutasvingninger  
og salg/oppkjøp, var på 5 prosent.

Samlet driftsresultat (før andre poster) fra videreført 
virksomhet var NOK 133 millioner i 2005.  
Nedgangen i driftsresultatet sammenlignet med til-
svarende tall på NOK 199 millioner i 2004 skyldes 
delvis NOK 34 millioner i nedskrivninger av goodwill 
i Sveits, lager og IT-systemer i tillegg til omstruktu-
reringskostnader på NOK 45 millioner relatert til et 
kostnadsreduksjonsprogram som skal redusere 
TOMRAs kostnadsbase med NOK 80 millioner. 

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var NOK 
8 millioner i 2005 sammenlignet med NOK 179 
millioner i 2004. Postene som har påvirket gruppens 
inntjening i 2005, omfatter blant annet et tap på NOK 
70 millioner fra TOMRAs brasilianske virksomhet. 
Fortjeneste per aksje i 2005 var NOK 0,05 mot 
NOK 1,00 i 2004.

TOMRAs balanse per 31. desember 2005 var NOK 
2.994 millioner, en nedgang på 8 prosent i forhold 
til balansen ved inngangen på året. Kontantstrømmen 
fra driften endte på NOK 243 millioner sammenlig-
net med NOK 408 millioner i 2004. Likviditeten var 
god, og egenkapitalandelen var på 72,4 prosent 
ved slutten av året.

Tomra Systems ASA hadde NOK 80,4 millioner i 
nettotap for 2005. Styret anbefaler følgende dispo-
nering av resultatet for 2005, herunder et forslag om 
å utbetale et aksjeutbytte på NOK 0,35 per aksje, 
opp NOK 0,05 fra året før:

Til utbytte NOK 60,9 millioner
Fra annen egenkapital NOK -141,3 millioner
Samlet anvendt beløp NOK -80,4 millioner

Styret bekrefter at regnskapet har blitt avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift og i henhold til IFRS 
for konsernet og NGAAP for morselskapet.

TILBAKE TIL VARIG, LØNNSOM VEKST
TOMRAs panteautomatteknologi tilrettelegger for et 
effektivt og praktisk innsamlings- og håndterings-
system i butikk for drikkevareemballasje med pant. 
Korrekt gjenkjenning samt automatisk sortering og 
lagring av den tomme drikkevareemballasjen redu-
serer butikkenes håndteringskostnader til et mini-
mum. Denne ideen dannet grunnlaget for etableringen 
av TOMRA i 1972. Selskapets vekst siden oppstarten 
har hovedsakelig vært drevet av dets evne til å au-
tomatisere håndteringen av drikkevareemballasje 
i markeder med pant rundt om i verden. 

Tidlig på 1990-tallet ble TOMRAs aktiviteter utvidet 
til også å omfatte integrerte løsninger for hele verdi-
kjeden for resirkulering av drikkevareemballasje. 
På denne måten ble TOMRAs teknologi enda viktigere 
i jakten på ytterligere effektivitet i driften av pante-
systemer. Maskinell komprimering av brukt ikke-
gjenfyllbar emballasje bidrar til å redusere kostnadene 
ved transport og videre bearbeiding. Elektronisk 
innsamling og prosessering av transaksjonsdata fra 
automatene sikrer i tillegg sikker og kostnadseffektiv 

D 

  Driftsinntektene fra videreført virksomhet i 
TOMRA økte med 13 prosent sammenlignet med 
2004 til NOK 2.413 millioner. Samlede driftsinn-
tekter, inkludert både videreført og ikke-videreført 
virksomhet, økte med 6 prosent til NOK 2.662 
millioner. 

  Tomra North America noterte sitt beste år 
noensinne i 2005 med driftsinntekter på NOK 

1.222 millioner og rekordhøyt driftsresultat. 
Dette skyldes en kombinasjon av høyt salg av 
panteautomater og gode resultater i innsamlings- 
og materialhåndteringsvirksomheten.

  Hindringene som stod i veien for innføringen 
av et nasjonalt pantesystem for ikke-gjenfyllbar 
drikkevareemballasje i Tyskland, ble omsider 
fjernet i 2005. Som følge av dette mottok TOMRA 

bestillinger på ca. 4.000 panteautomater i 2005 
og ytterligere 4.000 automater i januar 2006.

  TiTech Visionsort leverte for tredje år på rad 
rekordhøy omsetning og rekordhøyt overskudd. 
Oppkjøpet av Orwak Group AB, med resultatmessig 
effekt fra 1. januar 2005, styrket ytterligere 
TOMRAs tilstedeværelse i markeder uten pant.

SAMMENDRAG OG HØYDEPUNKTER
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administrasjon av kontant- og materialstrømmer. 
Denne utvidelsen av forretningsmodellen var, og er 
fremdeles, nøkkelen til TOMRAs vekst i det ameri-
kanske markedet.

Til tross for økt bruk av panteautomater i eksisteren-
de pantemarkeder og utvidelsen til teknologibaserte 
løsninger for hele resirkuleringsverdikjeden i USA, 
opplevde TOMRA fallende omsetning og lønnsom-
het fra 2001 til 2004. Dette skyldtes i all hovedsak 
at få markeder innførte pant i denne perioden. Ut-
settelsen av innføringen av et nasjonalt pantesystem 
for ikke-gjenfyllbar emballasje i Tyskland gjorde det 
også vanskelig å planlegge fremtidige aktiviteter 
og nye initiativ. TOMRA investerte likevel betydelige 
ressurser i nye markeder og produkter i denne pe-
rioden, og investeringene forventes å gi uttelling i 
årene som kommer. 

For å kunne gjenopprette lønnsomheten i selskapet 
og skape varig vekst, iverksatte TOMRA flere tiltak i 
2005. Organisasjonsstrukturen ble endret, og en-
kelte administrasjonsledd ble fjernet for å oppnå økt 
fokus på driften av selskapet. Det ble innført nye 
målesystemer, nøkkeltall og incentivsystemer for å 
understøtte dette. Samtidig startet man et kostnads-
reduksjonsprogram for å redusere TOMRAs årlige 
kostnadsbase med NOK 80 millioner. Ved hjelp av 
disse tiltakene har TOMRA skapt en solid plattform 
som vil gjøre det mulig for selskapet å utnytte frem-
tidige muligheter og skape varige overskudd av en 
økende omsetning. 

På kort sikt har TOMRA allerede mottatt omfattende 
bestillinger på nytt panteautomatutstyr og oppgra-
deringer av gammelt utstyr i Tyskland. I tillegg finnes 
det et stort potensial for å skifte ut gamle automater 

i de tradisjonelle pantemarkedene i Europa og i USA. 
På lang sikt vil TOMRA dra nytte av makrotrender 
som økt avfallsgenerering per person, lovgivning 
som krever at landene resirkulerer mer, og et nytt 
syn på brukte materialer som ressurser snarere enn 
søppel. TOMRA tror at gjenvinningen i markeder uten 
pantesystemer kan økes betraktelig, og at kostnadene 
kan reduseres vesentlig ved å ta i bruk erfaringer 
og teknologi fra pantemarkeder. Dette krever ikke 
nødvendigvis at det innføres et pantesystem. For 
eksempel kan man få til forbedringer gjennom å:

  Forbedre eksisterende infrastruktur: Mange land 
har investert i innsamlingsløsninger som igloer og 
kildesortering i husholdningene, i håp om at dette 
kan danne grunnlaget for fremtidige gjenvinnings-
systemer. I slike markeder kan man oppnå store 
kostnadsbesparelser ved å ta i bruk teknologi innen 
sortering, transport og volumreduksjon. Takket være 
oppkjøpet av TiTech Visionsort AS og Orwak Group AB 
kan TOMRA nå tilby denne typen teknologisk utstyr.

  Endre infrastrukturen: Det går an å endre måten 
emballasje samles inn og resirkuleres på i markeder 
uten pant. TOMRA har investert betydelige ressurser 
i å utvikle alternative innsamlingsløsninger. Ett ek-
sempel er det automatiserte utendørs innsamlings- 
og prosesseringssenteret kalt Tomra Recycling Center 
(TRC). Dette senteret kan gjenkjenne, sortere og 
komprimere materialer på innsamlingsstedet, slik 
at materialverdien maksimeres og transportkost-
nadene reduseres til et minimum. Foreløpig testes 
TRC ut i Storbritannia. Et annet eksempel på hvordan 
man kan endre det gjeldende innsamlingssystemet, 
er innføringen av en ny panteautomatbasert infra-
struktur for resirkulering i Japan.

  I august solgte TOMRA sin brasilianske virk-
somhet til Aleris for en kontantbetaling på NOK 
122 millioner.

  Det ble installert ytterligere fem Tomra  
Recycling Centers utenfor TESCO-butikker i 
Storbritannia. I Japan ble de første permanente 
panteautomatbaserte innsamlingssentrene solgt 
til japanske myndigheter i Tokyo i samarbeid 
med Sumitomo Corporation. 

  I april overtok Amund Skarholt som TOMRAs 
konsernsjef etter Erik Thorsen, som hadde vært 
konsernsjef i ni år. Under Amund Skarholts ledelse 
er det blitt laget en ny organisasjonsstruktur, det 
er utnevnt en ny ledergruppe og det er iverksatt 
et kostnadsreduksjonsprogram som tar sikte på 
å redusere selskapets årlige kostnader med 
NOK 80 millioner. 

  TOMRA fortsatte i 2005 sitt arbeid for å være 
en internasjonalt ledende bedrift hva gjelder 
samfunnsansvar (corporate social responsibility) 
og reduserte ytterligere sin miljøpåvirkning  
og forbedret sitt system for eierstyring og  
selskapsledelse.
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HOVEDAKTIVITETER
TOMRAs misjon er ”helping the world recycle”.  
For å oppnå dette, har TOMRA blitt et internasjo-
nalt konsern med tilstedeværelse i mer enn 40 land 
rundt om i verden. Selv om hovedkontoret ligger i 
Asker, har TOMRA sine hovedmarkeder i USA og 
Europa. Selskapets aktiviteter er organisert i fire 
forretningsområder: RVM Technology, Collection & 
Materials Handling, Recycling Technology og Other 
Non-Deposit Activities. De to første områdene er rela-
tert til TOMRAs aktiviteter i markeder med pant på 
drikkevareemballasje. De to neste segmentene re-
presenterer selskapets aktiviteter i markeder uten 
pant på drikkevareemballasje og i andre avfalls-
strømmer enn drikkevareemballasje.

RVM technology
TOMRAs virksomhet innenfor RVM-technology-
området omfatter salg, utleie og service av pante-
automater, i all hovedsak i Europa og Nord-Amerika. 
I tillegg tilbyr TOMRA dataadministrasjonssystemer 
som overvåker volumet av den innsamlede embal-
lasjen og tilhørende kontantstrømmer.

I 2005 utgjorde omsetningen i RVM Technology-seg-
mentet NOK 1.183 millioner, en nedgang på 3 prosent 
sammenlignet med 2004. Bruttofortjenesten og 
driftsresultatet falt til henholdsvis NOK 541 millioner 
(NOK 635 millioner i 2004) og NOK 117 millioner 
(NOK 219 millioner i 2004). Inntjeningen i 2005 ble 
negativt påvirket av engangsposter på NOK 34 mil-
lioner relatert til nedskriving av goodwill i Sveits, 
lagerbeholdning og IT-systemer, samt NOK 24 mil-
lioner i restruktureringskostnader relatert til et 
kostnadsreduksjonsprogram.

Markeder
Panteautomatvirksomheten i Nord-Amerika genererte 
en totalomsetning på NOK 373 millioner i 2005, 
opp 2 prosent i forhold til 2004. Målt i USD var øk-
ningen på 7 prosent. TOMRA installerte 1.270 pan-
teautomater i markedet i løpet av 2005 og opprett-
holdt sin ledende markedsposisjon. Drivkraften bak 
salget var overgangen fra gamle T-X2-produkter til 
nytt T-83 HCp-utstyr. Blant høydepunktene i 2005 
var inngåelsen av en ny flerårig avtale med TOMRAs 
største leiekunde. I begynnelsen av januar 2006 fikk 
TOMRA også en omfattende utskiftningskontrakt 
verdt ca. NOK 70 millioner fra en dagligvarekjede  
i Michigan.

I Europa beholdt TOMRA sin stilling som den ledende 
leverandøren av panteautomatteknologi. Omsetningen 
lå på NOK 810 millioner, en nedgang på 9 prosent 
sammenlignet med NOK 886 millioner i 2004. Jus-
tert for valutasvingninger falt omsetningen med 5 
prosent. Hovedgrunnene til denne nedgangen er 
svakere salg i Norden etter fjorårets sterke resultater 
i Sverige samt lavere omsetning i Mellom-Europa på 
grunn av at det brukes stadig mindre gjenfyllbar drik-
kevareemballasje i disse markedene. Blant høyde-
punktene kan det nevnes at TOMRA mottok ordrer på 
oppgradering av gamle maskiner i Nederland i til-
knytning til innføringen av pant på ikke-gjenfyllbar 
emballasje større enn 0,5 liter fra 1. januar 2006. 

Etter flere år med usikkerhet rundt en eventuell inn-
føring av et nasjonalt pantesystem for ikke-gjenfyllbar 
emballasje i Tyskland, ble de siste hindringene 
fjernet i 2005. Som følge av dette, mottok TOMRA 
bestillinger på ca. 4.000 maskiner i 2005 for leve-
ranse i 2006. Videre mottok TOMRA i januar 2006 en 
ny bestilling på ytterligere 4.000 maskiner – den 
største enkeltordren selskapet har mottatt noen 
gang. Gitt størrelsen på det tyske markedet, forventer 
TOMRA flere bestillinger i tiden som kommer. 

Som nevnt i styrets beretning for 2004, leverte TOMRA 
i november 2004 sitt tilsvar til EU-kommisjonens 
anklageskrift vedrørende visse avtaler TOMRA har 
inngått med kunder i flere europeiske markeder i 
perioden 1991 til 2001. Det var forventet at det ville 
falle en endelig avgjørelse i saken i 2005. TOMRA 
har imidlertid ikke mottatt noen opplysninger fra 

I 2005 introduserte TOMRA sitt 
nye flaggskip - panteautomaten 
T-820. En nyskapning som ble 
anvendt for første gang i for-
bindelse med lanseringen av 
T-820, var TOMRAs InTouch  
intuitive brukersystem. Ved å 
kombinere tekst, bilder og ani-
masjoner med en stor trykkføl-
som skjerm gjør InTouch det 
enkelt å bruke og vedlikeholde 
maskinen. InTouch gjør det også 
mulig for butikkbetjeningen å 
overvåke driften av panteauto-
maten samt motta epost som 

gir påminnelser om at maskinen 
må rengjøres.

TOMRA 820
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Kommisjonen så langt. Saken er fortsatt ikke avgjort, 
og det er ennå uklart hvilke økonomiske konsekvenser 
den eventuelt vil få. Om nødvendig kan TOMRA anke 
Kommisjonens endelige avgjørelse til EU-domstolen.

Teknologi 
I 2004 implementerte TOMRA en ny produktstrategi. 
Hovedmålet var å redusere antall solgte produkt-
varianter og å konsolidere produksjonen av de ulike 
produktene på færre produktplattformer. Samtidig 
ønsket TOMRA å beholde et bredt produktutvalg som 
kunne favne flere kundesegmenter. Gjennomføringen 
av denne strategien har fortsatt i 2005 og bidratt til 
besparelser i hele verdikjeden. Lavere produktkost-
nader oppnås gjennom større innkjøps- og produk-
sjonsvolumer, økt fleksibilitet i produksjonen og 
bedre utnyttelse av produksjonsanlegget. Økt 
standardisering fører også til at nyskaping og pro-
duktforbedringer får større effekt og at belastningen 
på støttefunksjonene, blant annet service- og  
reservedelsavdelingene, blir redusert.

På grunnlag av de store bestillingene fra Tyskland, 
har TOMRA i 2005 også forberedt seg på en betydelig 
økning i den totale produksjonskapasiteten. Dette 
har selskapet fått til gjennom en kombinasjon av 
intern oppskalering og oppretting av et eksternt 
produksjonsnettverk. Produksjonsanlegget i Lier ble 
utvidet i november 2004, mens man i 2005 har  
fokusert på å modernisere og optimalisere produk-
sjonslinjene, logistikken og dataverktøyene for 
produksjon av store volumer. TOMRA har også un-
dertegnet en kontrakt med PartnerTech, et svensk 
produksjonsselskap med anlegg i Sverige og Polen. 
TOMRA produserer i henhold til en leverandørbasert 
produksjonsstrategi der selskapets leverandører ikke 
bare leverer komponenter, men også store, komplette 
moduler. Dette gir høy fleksibilitet med tanke på 
produksjonskapasiteten.

Collection & materials handling
TOMRA henter, transporterer og bearbeider tom 
drikkevareemballasje på vegne av drikkevarepro-
dusenter på østkysten av USA og i Canada. TOMRA 
eier og opererer også et nettverk av innsamlings-
sentre utenfor butikker i California. 

I 2005 bidro dette virksomhetsområdet med en  
total omsetning på NOK 848 millioner, en økning 
på 3 prosent fra 2004. Målt i USD var omsetnings-
økningen på 8 prosent. Driftsresultatet økte til 
NOK 65 millioner (NOK 50 millioner i 2004). Inkludert 
i dette tallet er NOK 6 millioner i restrukturerings-
kostnader.

Omsetningen innenfor materialhåndterings-
virksomheten på østkysten av USA og i Canada beløp 
seg til NOK 469 millioner, en nedgang på 3 prosent 
i forhold til 2004. Målt i USD økte omsetningen med 
1 prosent. Denne veksten var en konsekvens av økte 
volumer og bedre markedsføring av materialsalget. 
Lønnsomheten i 2005 var rekordhøy som følge av 
ytterligere strømlinjeforming av transport- og 
prosesseringsvirksomheten. En del av overskuddet 
ble erodert bort på grunn av høyere kostnader for 
drivstoff. TOMRA forventer at materialhåndterings-
virksomheten forbedres ytterligere i 2006.

Innsamlingsvirksomheten i California opplevde sterk 
vekst og økt lønnsomhet. Omsetningen økte med 
13 prosent sammenlignet med 2004 til NOK 379 
millioner. Målt i USD var økningen på 18 prosent 
takket være høyt volum og gode råvarepriser. 
Mengden av innsamlet emballasje økte med 15 
prosent i løpet av 2005, og antall innsamlingssteder 
økte med 10 prosent til 433. Også i 2005 hadde 
selskapet en driftsmargin på over 10 prosent i  
California. TOMRA forventer fortsatt gode vekst-
muligheter i California i 2006. 

Recycling technology
TOMRA etablerte seg i markedet for resirkulerings-
teknologiutstyr gjennom oppkjøpet av TiTech  
Visionsort i 2004 og Orwak Group AB i 2005. Med 
TiTechs løsninger kan store materialgjenvinnings-
anlegg sortere større mengder av f.eks. plast og papir 
til en lavere kostnad og med større nøyaktighet enn 
de kan med tradisjonelle arbeidsintensive løsninger. 
Orwak Group utvikler, produserer og selger kompri-
meringsløsninger til en rekke bransjer. TiTech og 
Orwak Group har en global kundebase, selv om 
hovedmarkedene ligger i Europa og Nord-Amerika.



22

Omsetningen og driftsresultatet i 2005 lå på hen-
holdsvis NOK 379 millioner (NOK 68 millioner i 2004) 
og NOK 37 millioner (NOK 20 millioner i 2004). I 
driftsresultatet for 2005 er NOK 5 millioner i restruk-
tureringskostnader inkludert. Veksten ble drevet både 
av oppkjøpet av Orwak Group og av god utvikling i 
TiTech.

2005 var et rekordår for TiTech, både hva gjelder 
omsetning og overskudd. Den sterke utviklingen i 
Tyskland og økt salg til nye markeder som Frankrike 
og USA, var avgjørende for å oppnå disse resultatene. 
I 2005 styrket TiTech sin ledende teknologiposisjon 
ytterligere, blant annet gjennom utvikling av en ny 
skanner med høy oppløsning. 

Oppkjøpet av Orwak Group AB ble fullført den 21. 
februar 2005, men hadde resultatmessig effekt fra 
1. januar 2005. Prisen for selskapet, inkludert all 
rentebærende gjeld, var SEK 175 millioner pluss en 
betinget betaling på opptil SEK 20 millioner basert 
på resultatet før renter og skatt (EBIT) i 2005 og 
2006. I 2005 har selskapet fokusert på å skape en 
god vekstplattform for Orwak Group. Kostnadene er 
vesentlig redusert, og markedsføringsvirksomheten 
er trappet opp.

Other non-deposit activities
Etter avviklingen av TOMRAs virksomhet i Brasil i 
august 2005, består dette segmentet av forretnings-
utviklingsinitiativer i Japan og Storbritannia. Nærmere 
bestemt utvikler TOMRA nye teknologiløsninger for 
innsamling av emballasje som prøves ut i Japan og 
Storbritannia.

Når det gjelder videreført virksomhet, var omset-
ningen i 2005 på NOK 3 millioner i 2005 mot NOK 
3 millioner i 2004. På grunn av omfattende inves-
teringer i ny teknologi, spesielt i Storbritannia, og  
i generelle forretningsutviklingsaktiviteter, ble 
driftsunderskuddet i dette virksomhetsområdet 
NOK 66 millioner i 2005 sammenlignet med et  
underskudd på NOK 74 millioner i 2004.

TOMRAs hovedvirksomhet i Brasil var innsamling og 
resirkulering av brukt aluminiumsemballasje. Den 
31. august 2005 solgte TOMRA sine to datterselskaper 
i Brasil, Tomra South America LTDA og Tomra Latasa 
Reciclagem SA, til Aleris International Inc. Transak-
sjonen omfattet en kontant betaling på NOK 122 
millioner. Grunnen til at TOMRA ønsket å selge denne 
virksomheten, var at driften i Brasil stort sett baserte 
seg på manuelle prosesser og begrenset bruk av 
teknologi. Det var lite sannsynlig at det ville kom-
me ny lovgivning som ville kreve ny teknologi, og 
forretningsrisikoen knyttet til innsamlede volumer 
og råvarepriser var betydelig. 

I 2005 fortsatte TOMRA pilotprogrammet med Tomra 
Recycling Center (TRC) i Storbritannia. TRC er en ny 
teknologiplattform for innsamling av emballasje i 
markeder uten pant, som kan installeres utendørs 
uten tilsyn. Det første TRC-senteret ble plassert 
utenfor en TESCO-butikk i november 2004, og i løpet 
av 2005 ble fem nye sentre installert. TESCO er en 
av verdens største butikkjeder med mer enn 2.300 
butikker verden over. Pilotprosjektet med TESCO vil 
pågå ut første kvartal 2006. Hvis prosjektet viser seg 
å være vellykket, vil TOMRA kunne utvide testpro-
grammet i Storbritannia. Så langt har tilbakemel-
dingene fra forbrukerne og TESCO vært positive. 
Det ble brukt ca. NOK 30 millioner på TRC-program-
met i 2005 mot NOK 45 millioner i 2004. TOMRA 
forventer at investeringene i 2006 blir lavere, siden 
teknologien nå er testet og utprøvd. 

Testingen av et utendørs resirkuleringssenter basert 
på panteautomatteknologi i Tokyo/Yokohama-om-
rådet var vellykket, og de ti første permanente sen-
trene ble solgt til kommuner (bydeler) i Tokyo i 2005. 
TOMRAs partner i dette initiativet var Sumitomo 
Corporation, som er et ledende japansk industri-
konglomerat. Selv om TOMRA nå har ca. 90 maskiner 

UNO retter seg mot et markeds-
segment som er nytt for TOMRA: 
små butikker, slik som ben-
sinstasjoner og kiosker, som 
mottar færre enn 1.500 tomme 
bokser og flasker i retur per 
uke. UNO inneholder en rekke 
nyskapninger som bidrar til at 
maskinen gir god ytelse til en 
lav pris. Bildet viser den unike 
sorteringsenheten i UNO som 
enkelt kan tas ut av maskinen 
for rengjøring.
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installert i Japan, trenger selskapet et tettere sam-
arbeid med Sumitomo for å få fart på utplasseringen 
av sentrene. TOMRA forventer ikke store volumer fra 
Japan i 2006, men to hovedmål for selskapet vil 
være å fortsette den positive dialogen med bydeler 
i Tokyo og å utarbeide en felles forretningsmodell 
med Sumitomo. 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE  
(CORPORATE GOVERNANCE)
I TOMRA defineres ”corporate governance” som de 
prosessene og kontrollstrukturene som er etablert 
for å ivareta interessene til TOMRAs aksjonærer og 
andre interessentgrupper. TOMRAs retningslinjer for 
”corporate governance”, kjerneverdier og ledelses-
prinsipper er samkjørt for å sikre en forsvarlig ut-
vikling av TOMRA. TOMRAs retningslinjer for ”cor-
porate governance” skisserer blant annet Styrets og 
styrekommiteenes roller, uavhengighetskriterier for 
styremedlemmer og retningslinjer for Styrets kom-
pensasjon. TOMRAs retningslinjer for ”corporate 
governance” er inkludert i denne årsrapporten og 
finnes også på TOMRAs websider www.tomra.com.

Omfattende retningslinjer for god forretningsskikk 
(code of conduct), som gjelder alle ledere og ansatte, 
ble sluttført i 2005. Retningslinjene omfatter punk-
ter som interessekonflikter, ansettelse av familie-
medlemmer, forretningsgaver, sikkerhetsstandarder, 
kjøp og salg av TOMRA-aksjer, samt andre relevante 
punkter. I 2005 utarbeidet og introduserte også 
Styret instruksjoner til innsidere og primærinnsidere 
i TOMRA i henhold til nye regler og forskrifter fra 
Oslo Børs.

ORGANISASJON, MILJØ, HELSE OG SIKKERHET
Antall ansatte i TOMRA-gruppen var totalt 1.906 ved 
utgangen av 2005. Dette tallet inkluderer ansatte i 
Orwak Group AB. Antall ansatte ved utgangen av 
2004 var 1.795 (eksklusive 177 ansatte i Brasil). 
Antall ansatte i Norge falt fra 255 ved utgangen  
av 2004 til 217 ved utgangen av 2005. 

TOMRA måler gjennom kundeundersøkelser sine 
kunders tilfredshet med selskapets produkter og 
tjenester. Resultatene fra undersøkelsene har vært 
positive de seneste årene. Tomra Systems ASA er i 
tillegg ISO9001-sertifisert. Denne standarden blir 

brukt som veiledning for selskapets kvalitets-
forbedringsprosesser.

Praktiseringen av TOMRAs kjerneverdier i konser-
nets avdelinger og datterselskaper kartlegges 
gjennom en undersøkelse der alle ansatte deltar. 
Resultatene benyttes i arbeidet med videre-
utvikling av konsernets strategi for organisasjons-
utvikling. TOMRA benytter også et internt ledelses-
system som systematiserer mål- og resultatstyring 
i hele organisasjonen, inklusive prestasjons- og  
lederevaluering.

TOMRA tilrettelegger for like muligheter for alle  
ansatte både med hensyn til personlig og faglig  
utvikling. Ved ansettelser i TOMRA blir det lagt vekt 
på kvalifikasjoner, dokumenterte resultater, ferdig-
heter og potensial. TOMRA diskriminerer ikke de 
ansattes muligheter eller utvikling på bakgrunn  
av rase, hudfarge, religionstilhørighet, kjønn,  
nasjonal opprinnelse, alder, seksuell orientering 
eller andre karakteristikker.

Kvinnelige arbeidstagere utgjorde 19 prosent av alle 
ansatte og 17 prosent av alle ledere ved utgangen 
av 2005. Videre var tre av TOMRAs syv styremed-
lemmer kvinner. Ansatte som betegnes som en  
etnisk minoritet i det landet de er ansatt i, økte fra 
33 prosent i 2004 til 34 prosent i 2005. 

Sykefraværet i Tomra Systems ASA gikk ned til 2,4 
prosent i 2005 fra 4,4 prosent i 2004. Antall yrkes-
skader i TOMRA som har krevd mer oppfølging enn 

En holochip er en 14 ganger 
15 millimeter bit med plastikk 
som muliggjør svært nøyaktig 
og billig identifisering av 
materialer gjennom spektral-
analyse. Denne nyskapningen, 
som er utviklet av TOMRA  
i samarbeid med SINTEF,  
representerte et viktig gjen-
nombrudd for utviklingen  
av TRC-prosjektet.
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JØRGEN RANDERS  
Stilling: Professor ved 
Handelshøyskolen BI

Utdanning: Ph.D., MIT

Andre styreverv: eGroup ASA, 
Miljøforskningssenteret AS og  

WWF International

Styremedlem i TOMRA siden 1991

HANNE DE MORA 
Stilling: Partner/styreleder i a-connect, 

Zürich

Utdanning: MBA, IESE Business 
School, University of Navarra, 

Barcelona

Andre styreverv: Telenor og Valora

Styremedlem i TOMRA siden 2002

RUNE BJERKE 
Stilling: Konsernsjef i Hafslund ASA

Utdanning: Studier i sosialøkonomi, 
Universitetet i Oslo og  

MPA Harvard University

Andre styreverv: Energibedriftenes 
Landsforening og Renewable Energy 

Corporation (REC)

Styremedlem i TOMRA siden 2004

JAN CHR. OPSAHL 
STYREFORMANN

Utdanning: B.A., Bus.Adm., University 
of Strathclyde. M.Sc., Sloan Fellow, 

London Business School/MIT

Andre styreverv: Styreformann i 
TANDBERG ASA og TANDBERG 

Television ASA

Styremedlem i TOMRA siden 1988

vanlig førstehjelp, ble redusert fra 178 i 2004 til 
153 i 2005. 

Etter 19 år, de siste 9 årene som konsernsjef, forlot 
Erik Thorsen TOMRA i 2005. Erik Thorsen ble etter-
fulgt av Amund Skarholt tidlig i april 2005.  
Før han overtok som TOMRAs nye konsernsjef,  
arbeidet Skarholt blant annet 14 år for IBM og  
12 år for Securitas. 

TOMRAs misjon og forretningsidé utfordrer TOMRA 
til å styrke sin miljøbevissthet og sitt miljøansvar. 
Tomra Systems ASA er sertifisert i henhold til 
ISO14001-standard for miljøledelse og har offent-
lig kommunisert sine miljømessige mål siden 1998. 
TOMRAs positive påvirkning på miljøet oppstår  
primært gjennom energi- og materialbesparelser 
tilknyttet resirkulering av drikkevareemballasje. 
TOMRAs negative påvirkning på miljøet kan i hoved-
sak knyttes til forbruk av energi i bygninger, indus-
trielle prosesser og kjøretøy, generering av søppel, 
drivhusgasser fra TOMRAs bruk av fossile brenselstof-
fer, samt forbruk og utslipp av vann. 

En viktig oppgave for TOMRA i 2005 var å sikre at 
selskapet etterlever RoHS-direktivet. Dette direktivet 
krever at alle produkter som leveres etter 1.juli 
2006 er blyfrie. Omfattende konstruksjonsarbeid var 
påkrevd for å tilfredsstille kravene, men arbeidet 

bidro også til at TOMRA kunne rasjonalisere pro-
duktporteføljen sin.

Restruktureringen i TOMRA i 2005 ble gjennomført 
uten å redusere selskapets positive og uten å øke 
selskapets negative påvirkning på miljøet. Detaljer 
om TOMRAs påvirkning på miljøet er presentert på 
side 57 i denne rapporten. TOMRAs samfunns- og 
miljørapport er i gjengitt i sin helhet på  
www.tomra.com.

FINANSIELL RISIKO
Ansvaret for finansiering, likviditetsstyring samt 
styring av finansiell risiko er sentralisert og ivaretas 
av finansavdelingen i Tomra Systems ASA. TOMRAs 
overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske 
kroner (NOK), med varighet mindre enn seks måneder. 
TOMRA er eksponert for endringer i valutakurser. 
Med 97 prosent av alle inntekter nominert i uten-
landsk valuta, vil en styrking av den norske kronen 
medføre svakere inntjening for konsernet målt i 
norske kroner. 

I 2005 brukte TOMRA bare i begrenset grad termin-
kontrakter for å sikre fremtidige kontantstrømmer i 
utenlandsk valuta. Ingen sikringsbokføring ble an-
vendt, og kontraktene per 31.desember 2005 ble 
oppgitt til virkelig verdi minus NOK 3,8 millioner og 
bokført som en forpliktelse. I 2006 vil TOMRA bruke 

TOMRA STYRE
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GRETHE AASVED 
Stilling: Direktør for samfunnskontakt, 

MD i Pfizer AS

Utdanning: Bachelor of Medicine 
(Cand.med.), Universitetet i Oslo 

(1985), spesialist i psykiatri (1998)

Styremedlem i TOMRA siden 2005

KAREN MICHELET 
ANSATTES REPRESENTANT

Stilling: HR-koordinator,  
Tomra Systems ASA

Styremedlem i TOMRA siden 2005

KLAUS NÆRØ 
ANSATTES REPRESENTANT

Stilling: Teknisk ordreprosessering, 
Tomra Production AS

Styremedlem i TOMRA siden 1988

sikringsbokføring på grunn av de store kontraktene 
fra Tyskland og følgelig den store eksponeringen mot 
EUR. Følgelig sikret TOMRA i januar 2006 EUR 75 
millioner til en fast EUR/NOK-vekslingskurs på 8.11.

TOMRA har normal forretningsrisiko i tilknytning  
til kontrakter med eksempelvis kunder og leveran-
dører. Imidlertid finnes det en del makrotrender som 
kan ha en spesifikk påvirkning på bransjen TOMRA 
opererer i. Reduserte gjenvinningsmål og –ambisjo-
ner, lavere lønnskostnader og fallende råvarepriser 
vil påvirke TOMRA negativt siden behovet for avansert 
resirkuleringsteknologi da blir mindre åpenbart.  
I dagens situasjon går disse trendene derimot  
i TOMRAs favør. 

TOMRAs virksomhet er også i stor grad avhengig av 
politiske beslutninger, mer spesifikt av pantelov-
givning. Hvis et land eller en stat fjerner sin eksis-
terende pantelov, vil det være begrensede incentiver 
for TOMRAs kunder for å kjøpe nytt TOMRA-utstyr. 
På den annen side vil innføring av pant eller en ut-
videlse av eksisterende pantelovgivning i et land 
eller en stat skape nye vekstmuligheter for TOMRA.

AKSJONÆRER OG KAPITALFORHOLD
Antall utestående aksjer ved utgangen av 2005 var 
178,5 millioner, uendret fra 2004. Pålydende verdi 
per aksje var én norsk krone (1 NOK). Antall aksjo-

nærer i TOMRA gikk ned fra 17.611 ved utgangen av 
2004 til 15.003 ved utgangen av 2005. Andelen av 
aksjer eid av utlendinger ved utgangen av 2005 gikk 
opp 2 prosentpoeng sammenlignet med 2004 til 35 
prosent. Aksjekursen gikk opp 45 prosent fra 33,30 
ved utgangen av 2004 til 48,30 ved utgangen av 
2005. Likviditeten i TOMRA-aksjen ble opprettholdt 
i løpet av 2005. 601 millioner aksjer ble handlet i 
2005 sammenlignet med 604 millioner året før.

På den ekstraordinære generalforsamlingen i oktober 
2005 fikk Styret en tillatelse til å kjøpe tilbake opptil 
10 millioner aksjer. Aksjene kunne kun anvendes i 
forbindelse med utøvelse av opsjoner for ansatte. 
4.498.000 aksjer ble kjøpt tilbake i løpet av 2005 
til en gjennomsnittlig kurs på 46,94 NOK per aksje. 
På den ordinære generalforsamlingen i mai 2006 vil 
styret be om at TOMRAs egen beholdning av aksjer 
strykes. Styret vil samtidig be om en ny tillatelse til 
å kjøpe tilbake ytterligere 10 millioner aksjer.

Fra 2006 vil TOMRA ikke lenger utstede opsjoner  
til ledelsen og øvrige ansatte. Selskapet vil i stedet 
innføre et kontantbasert incentivsystem som er 
knyttet til langsiktige, ekstraordinære finansielle 
resultater i TOMRA.

Asker, 14 februar 2006

AMUND SKARHOLT
KONSERNSJEF

Andre styreverv: Viseformann i styret  
til TANDBERG ASA,  

styremedlem i Capio AB
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 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 2003 Tall i millioner NOK Noter 2005 2004

 399,4  388,9  448,5  Driftsinntekter 1 2.413,1  2.142,2 

 332,3  299,9  330,0  Kostnader solgte varer 2 1.019,8  818,2 
 143,5  115,9  97,0  Lønnskostnader 3,16 794,6  738,8  
 7,8  8,9  8,7  Avskrivninger 8,9 139,7  136,8  
 125,3  0,0 0,0 Gevinst/tap avgang datterselskap 14 - -
 0,0 0,0 0,0 Tap ved verdifall på anleggsmidler 9 37,2  0,0 
 50,6  51,2  24,1  Andre driftskostnader  288,8  249,8 
 659,5  475,9  459,8  Sum driftskostnader  2.280,1  1.943,6 

 (260,1) (87,0) (11,3) Resultat før andre poster  133,0  198,6 

 - - - Tap relatert til Tomra Systems OY  0,0  3,4 
 - - - Inntekt relatert til Wise Metals  0,0  54,7 
 0,0  0,0  0,0  Sum andre poster 5 0,0  51,3 
 (260,1) (87,0) (11,3) Driftsresultat  133,0  249,9 

 - - - Andel resultat fra tilknyttede foretak 15 2,0  1,1  
 120,4  139,0  200,0  Utbytte fra datterselskap  - - 
 49,3  51,4  70,0  Finansinntekter  17,7  34,6  
 6,1  7,3  27,4  Finanskostnader  5,2  12,3
 163,6  183,1  242,6  Netto finansposter 4 14,5  23,4 
 (96,5) 96,1  231,3  Resultat før skatt  147,5  273,3 

 (16,1) 2,1  16,7  Skattekostnad 10 55,2  92,9 

 (80,4) 94,0  214,6  Resultat fra videreført virksomhet  92,3  180,4 
    Tap fra avviklet virksomhet 23 (70,4) 14,3 
    Periodens resultat  21,9  194,7 

    Henføres til:   
    Eiere i morselskapet  8,3  179,3 
    Minoritetsinteresser  13,6  15,4 
    Periodens resultat  21,9  194,7 

    Som disponeres: 20  
 60,9  321,3  53,5  Utbytte   
 (141,3) (227,3) 161,1  Annen egenkapital   
 (80,4) 94,0  214,6  Sum disponert   

    Basisresultat pr aksje (NOK) 20 0,05    1,00   
    Utvannet resultat pr aksje (NOK) 20 0,05    1,00   

Resultatregnskap
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Balanse per 31 desember
 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 Tall i millioner NOK Noter 2005 2004

 25,6  9,5  Eiendeler ved utsatt skatt 10 100,7  97,9 
 0,0 0,0 Goodwill 9,22 500,8  535,3 
 0,0 0,0 Utviklingskostnader 9 66,9  59,1 
 0,0 0,0 Andre immaterielle eiendeler 9 14,9  26,2 
 25,6  9,5  Sum immaterielle eiendeler  683,3  718,5 

 19,1  18,8  Eiendom, anlegg og utstyr 8 430,1  396,6 
 0,0 0,0 Leasingmaskiner 8 154,0  140,1 
 19,1  18,8  Sum materielle eiendeler  584,1  536,7 

 1.594,1  1.757,5  Aksjer i datterselskap 14,22 - -
 443,5  374,3  Lån til datterselskap 14 - -
 0,0 0,0 Investeringer i tilknyttede foretak 15 43,6  38,8 
 0,0 0,0 Andre investeringer  3,4  3,5 
 40,5  37,0  Pensjonsmidler 16 0,0  0,0 
 0,0 0,0 Langsiktige fordringer  182,1  149,7 
 2.078,1  2.168,8  Sum finansielle eiendeler  229,1  192,0 
 2.122,8  2.197,1  Sum anleggsmidler  1.496,5  1.447,2 

 3,2  5,0  Beholdninger 2 334,1  285,0 

 0,0  0,0  Kundefordringer  539,4  413,0 
 417,8  444,5  Fordringer datterselskap  - -
 8,9  27,6  Andre kortsiktige fordringer  132,2  128,6 
 426,7  472,1  Sum fordringer 7 671,6  541,6 

 258,9  726,8  Kontanter og kontantekvivalenter 24 491,4  983,0 
 688,8  1.203,9  Sum omløpsmidler  1.497,1  1.809,6 
 2.811,6  3.401,0  Sum eiendeler  2.993,6  3.256,8 

 178,5  178,5  Aksjekapital  178,5  178,5
 (4,5) 0,0 Egne aksjer  (4,5) 0,0 
 1.418,3  1.418,3  Overkursfond  1.418,3  1.418,3 
 1.592,3  1.596,8  Sum innskutt egenkapital  1.592,3  1.596,8 

 818,6  1.163,2  Opptjent egenkapital  573,6  967,0 
 - - Minoritetsinteresser  75,2  68,0 
 2.410,9  2.760,0  Sum egenkapital 20 2.241,1  2.631,8 

 0,0  0,0  Forpliktelser ved utsatt skatt 10 18,0  22,5 
 0,0  0,0  Pensjonsforpliktelse 16 14,2  20,5 
 0,0  7,5  Rentebærende lån og kreditter 6 27,8  50,0 
 0,0  0,0  Andre langsiktige forpliktelser  43,5  51,0 
 0,0  7,5  Sum langsiktige forpliktelser  103,5  144,0 

 2,5  0,0 Rentebærende lån og kreditter 6 33,5  11,5 
 14,9  10,9  Leverandørgjeld  234,1  172,5 
 207,5  216,6  Gjeld til konsernselskap  - -
 0,0  0,0  Betalbar skatt 9 50,5  13,8 
 35,8  29,3  Avsetninger 12 50,6  40,6 
 140,0  376,7  Annen kortsiktig gjeld 11 280,3  242,6 
 400,7  633,5  Sum kortsiktige forpliktelse  649,0  481,0 

 400,7  641,0  Sum forpliktelser  752,5  625,0 
 2.811,6  3.401,0  Sum egenkapital og forpliktelser  2.993,6  3.256,8 
 
 132,7  131,0  Garantiansvar  132,7  131,0

EIENDELER

EGENKAPITAL OG 

FORPLIKTELSER
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 Konsern 
 IFRS 

Tall i millioner NOK 2005 2004

Omregningsdifferanser 123,3  (144,0)
Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen 123,3  (144,0)

Periodens resultat 21,9  194,7 
Sum endringer i egenkapitalen i perioden 145,2  50,7 

Henføres til:  
Eiere i morforetaket 126,8  42,1 
Minoritetsinteresser 18,4  8,6 
Sum endringer i egenkapitalen i perioden 145,2  50,7 

Minoritetsinteresser i resultatregnskapet 13,6  15,4 
Omregningsdifferanse minoriteter 4,8  (6,8)
Sum minoritetsinteresser 18,4  8,6 

Oppstilling over endringer i egenkapitalen

 Konsern
 NGAAP
Tall i millioner NOK 2004 2003

Driftsresultat 2.512,2  2.462,8 

DRIFTSKOSTNADER  
Varekostnad 1.165,0  1.083,0 
Lønnskostnad  741,6   717,4 
Avskrivninger  165,9   172,8 
Annen driftskostnad  266,8   247,8 
Sum driftskostnader 2.339,3  2.221,0 

Driftsresultat  172,9   241,8 

FINANSPOSTER
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap  1,1   1,0 
Finansinntekter  36,1   69,0 
Finanskostnader  13,0   27,0 
Netto finansposter  24,2   43,0 

Ordinært resultat før skatt  197,1   284,8 

Andre poster  51,3   (35,0)

Skattekostnad ordinært resultat  66,6   97,5 
Skattekostnad andre poster  20,5   (10,3)

Årsresultat  161,4   162,6 

Minoritetsinteresser  (15,4)  (17,9)

Fortjeneste pr aksje  0,82   0,81 
Fortjeneste pr aksje ex andre poster  0,64   0,95 
Fortjeneste pr aksje, fullt utvannet  0,82   0,81

Tomra Konsern NGAAP  
2004 og 2003
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 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 2003 Tall i millioner NOK   2005 2004

    KONTANTSTRØMMER FRA DRIFTSAKTIVITETER  
 (96,5) 96,1  231,3  Periodens resultat 147,5  273,3 
 0,0  (22,0) (62,4) Periodens betalte skatter (23,9) (93,2)
 0,0  0,0  0,0  (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler (0,2) (0,8)
 7,8  8,9  8,7  Ordinære avskrivninger 139,7  136,8 
 125,3  0,0  0,0  Nedskrivning anleggsmidler 37,2  0,0 
 1,8  (2,7) 0,5  Endring i varelager (2,1) 61,2 
 18,8  (22,0) (0,3) Endring i fordringer (59,4) 67,4 
 3,9  3,1  3,0  Endring i leverandørgjeld 31,0  2,3 
    Forskjell mellom kostnadsført pensjon  
 (3,5) (16,7) 3,2  og inn/utbetaling i pensjonsordning (6,3) (17,0)
 - - - Effekt av valutakursendringer (8,2) (30,7)
 - - - Resultat før skatt fra tilknyttede selskaper (2,0) (1,1)
 - - - Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 1,9  1,1 
 33,5  (4,5) 41,2  Endring i andre tidsavgrensnings poster (12,7) 9,0 
 91,1  40,2  225,2  Kontanter generert fra drift 242,5  408,3 

    KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER  
 0,8  0,0  0,0  Innbetaling ved salg av anleggsmidler 27,1  28,5 
 163,5  0,0  0,0  Innbetaling ved salg av datterselskap 112,2  0,0 
 (125,4) (216,1) (6,0) Utbetaling ved kjøp av datterselskap (111,3) (260,4)
 (8,9) (4,7) (7,0) Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  (204,6) (191,4)
 0,0  0,0  0,0  Innbetaling ved salg av aksjer og andeler 0,1  (0,1)
 30,0  (220,8) (13,0) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (176,5) (423,4)

    KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER  
 (51,6) 84,9  (8,9) Innbetalinger ved lån fra datterselskap - -
 0,0  0,0  0,0  Utbetaling ved utlån (26,2) 0,0 
 (5,0) (5,0) (5,0) Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0,0  (8,2)
 - - - Utbytte til minoritet (12,1) (12,8)
 0,0  0,0  0,0  Netto endring i kassekreditt 4,6  (1,0)
 (211,1) 0,0  0,0  Utbetalt ved tilbakekjøp av egne aksjer (211,1) 0,0 
 (321,3) (53,5) (44,6) Utbetalinger av utbytte (321,3) (53,5)
 (589,0) 26,4  (58,5) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (566,1) (75,5)

 - - - Effekt av valutakursendringer på kontanter 8,5  (9,8)
 (467,9) (154,2) 153,7  Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter (491,6) (100,4)
 726,8  881,0  727,3  Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1.1 983,0  1.083,4 
 258,9  726,8  881,0  Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 491,4  983,0

Kontantstrømoppstilling
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GENERELLE
Forretning og kunder
Tomra Systems ASA (TOMRA) er hjem-
mehørende i Norge. TOMRA utvikler og 
opererer kostnadseffektive systemer 
for håndtering av emballasje for gjen-
bruk og resirkulering. Merverdi for den 
enkelte kunde skapes gjennom eksep-
sjonelt høy service og nyskapning.

TOMRAs kunder er dagligvarebransjen 
og drikkevareindustrien i Europa og 
Nord-Amerika.

Grunnleggende prinsipper
TOMRAs konsernregnskap for regn-
skapsåret 2005 omfatter TOMRA og 
datterselskapene (sammen referert 
som ”konsernet”) og konsernets andel 
i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet 
består av resultatregnskap, balanse, 
kontantstrømoppstilling og noteopp-
lysninger.

Årsregnskapet ble avlagt av selskapets 
styre 14. Februar 2006.

(a) Erklæring om at finansregnskapet 
er i overensstemmelse med IFRS
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar 
med allmennaksjelov, regnskapslov, 

Konsoliderings- og regnskapsprinsipper
god regnskapsskikk, internasjonale 
standarder for finansiell rapportering 
(IFRS) som fastsatt av EU. Dette er 
TOMRAs første IFRS konsernregnskap 
og IFRS 1 er fulgt. 

I note 25 fremgår det hvordan over-
gangen til IFRS har påvirket foretakets 
finansielle stilling, finansielle resulta-
ter og kontantstrømmer.

(b) Grunnlag for regnskapsutarbeidelse
Regnskapet er presentert i norske 
kroner, avrundet til nærmeste et hun-
drede tusen. Det er utarbeidet basert 
på historisk kost, sammenlignbarhet, 
fortsatt drift og kongruens. Transak-
sjoner regnskapsføres til verdien av 
vederlaget på transaksjonstidspunk-
tet. Inntekter resultatføres når de er 
opptjent og kostnader sammenstilles 
med opptjente inntekter.

Utarbeidelse av finansregnskapet i 
overensstemmelse med IFRS krever at 
ledelsen gjør vurderinger og estimater 
og tar forutsetninger som påvirker 
anvendelse av regnskapsprinsipper 
og regnskapsførte beløp på eiendeler 
og forpliktelser, inntekter og kostna-
der. Estimater og tilhørende forutset-

ninger er basert på historisk erfaring og 
andre faktorer som anses rimelige, 
forholdene tatt i betraktning. Disse 
beregningene danner grunnlaget for 
vurdering av balanseført verdi for ei-
endeler og forpliktelser som ikke 
kommer klart fram av andre kilder. 
Faktiske resultater kan avvike fra  
disse estimatene.

Estimater og de underliggende forut-
setninger vurderes løpende. Endringer 
i regnskapsmessige estimater innreg-
nes i den perioden endringene oppstår 
dersom de kun gjelder denne perioden. 
Dersom endringene også gjelder frem-
tidige perioder, fordeles effekten over 
inneværende og fremtidige perioder.

Regnskapsprinsippene som frem-
kommer nedenfor, er anvendt konsis-
tent for alle periodene som presenteres 
i konsernregnskapet, samt ved utar-
beidelse av en IFRS-åpningsbalanse pr. 
1. januar 2004 utarbeidet i forbindelse 
med overgang til IFRS.

Regnskapsprinsippene har blitt an-
vendt konsistent av alle selskaper  
i konsernet.



31

RAPPORTERINGSSTRUKTUR
Driftsenhetene i TOMRA konsernet er som følger:

Tomra Systems ASA
Europa Sør-Amerika
Tomra Europe AS (N) Tomra South America SA (BRA)
Tomra Butikksystemer AS (N) Tomra Latasa Reciclagem SA (BRA)
Tomra Systems AB (S) Tomra Brazil SA (BRA)
OY Tomra AB (FIN) 
Tomra Systems AS (DK) Nord-Amerika
Tomra Systems BV (NL) Tomra North America Inc. (CT)
Tomra Systems GmbH (D) Tomra Systems Inc. (CAN)
Tomra Systems SA (F) Tomra Metro LLC (CT, NY)
Tomra AG (SWI) (50,5 %) Mobile Redemp. Inc. (CT, MA)
Tomra Systems NV (BEL) BICS LLC (72%) (NY)
B-burken AB (S) TNYR LLC (70%) (NY)
Tomra s.r.o (CHE) (40 %) Upstate Tomra LLC (55%)
Halton Systems GmbH (D) Tomra Mass. (55%) (MA)
Tomra Baltic OÜ (EST) (40 %) Halton System Inc. (ME)
Tomra Production AS (N) Les Systems Inc. (CAN)
Titech Visionsort AS (N) Camco Recycling Inc. (CAN)
Titech Visionsort GmbH (D) Tomra Canada Inc. (CAN)
Titech Visionsort Espana (E) Tomra Pacific Inc. (CA)
Q-vision AS (N) UBCR (51%) (MI)
Orwak Group AB (S) UltrePET LLC (49%)
Presona AB (S) 
Morinders Verkstäder AB (S) Asia
Compactus AB (S) Tomra Japan Asia Pacific KK (JAP)
Presona GmbH (D)
Orwak Danmark AS (DK)
Orwak Polen ZPZOO (P)

Selskapene i Sør-Amerika er solgt i 2005, se også note 23.

i driftsmessige og finansielle beslutninger, er  
i konsernregnskapet medtatt etter egenkapital-
metoden. Konsernets andel av tilknyttede selska-
pers resultat vises under finansposter i resultat-
regnskapet.
 
Vurderings- og klassifiseringsprinsipper
(a) Inntekter
Inntekter fra salg og salgslignende leasingkon-
trakter av TOMRA-produkter blir generelt ført til 
inntekt ved installasjon av produktene. Inntekter 
som relaterer seg til servicekontrakter og opera-
sjonelle leasingkontrakter føres til inntekt over 
den periode kontraktene gjelder. Annen service-
inntekt tas på det tidspunkt tjenesten ytes.

(b) Kostnader
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres 
samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres 
til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til noen 
inntekter, kostnadsføres når de påløper.

(c) Kostnader
Leiebetaling under operasjonell leasing
Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler 
innregnes i resultatregnskapet lineært over leie-
perioden. Leieinsitamenter som mottas innreg-
nes som en integrert del av totale leiekostnader.

Leiebetaling under finansiell leasing
Minsteleie fordeles mellom finanskostnader og 
reduksjon i utestående forpliktelse. Finanskost-
naden fordeles over leieperioden slik at det blir 
en konstant periodisk rentesats beregnet på 
gjenværende forpliktelse i balansen.

Netto finanskostnader
Netto finanskostnader omfatter rentekostnader 
på lån kalkulert med basis i effektiv rentemetode, 
utbytte på preferanseaksjer klassifisert som for-
pliktelse, renteinntekter på investerte midler, ut-
bytteinntekter, kursgevinster og -tap, og gevinster 
og tap på sikringsinstrumenter som innregnes i 
resultatet.

Renteinntekter innregnes i resultatet basert på 
effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes. 
Utbytteinntekter innregnes i resultatet på det 
tidspunkt rett til å motta betaling er etablert. 
Renteelementet i betalinger under finansielle 
leieavtaler innregnes i resultatet basert på ef-
fektiv rentemetode.

(d) Finansielle derivater
Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre 
eksponeringen mot valutarisiko på fremtidige 
kontantstrømmer. I henhold til TOMRAs finans-
policy, kjøpes eller utstedes ikke finansielle  
derivater for handelsformål. Finansielle derivater 
som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, regn-
skapsføres og presenteres som instrumenter holdt 
for omsetning.

direkte til konsernets egenkapital, og er spesifisert 
som egen post.

(d) Minoritetsinteresser
Minoritetsinteressenes andel av resultat etter 
skatt og egenkapital, er vist som egne poster i 
henholdsvis resultatregnskap og balanse.

(e) Endret eierandel i datterselskap
Ved trinnvis kjøp av eierandel legges verdien av 
eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering 
av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eier-
andeler i eksisterende datterselskap, vil ikke 
påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med 
unntak av merverdi i form av goodwill som analy-
seres ved hvert kjøp. Ekstra goodwill føres direkte 
mot egenkapital.

(f) Interne transaksjoner/mellomværende
Alt kjøp og salg mellom konsernselskaper er  
eliminert, likeledes fordringer og gjeld.

(g) Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper, hvor konsernet har en eier-
andel på 20-50%, samt har betydelig innflytelse 

Konsolideringsprinsipper
(a) Konsoliderte selskaper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Tomra 
Systems ASA og de selskaper der morselskapet 
direkte eller indirekte har bestemmende innfly-
telse. Datterselskaper ervervet/solgt i løpet av 
året er inkludert i regnskapet fra og med kjøps-
tidspunktet/til og med salgstidspunktet.

(b) Eliminering av aksjer i datterselskaper
Aksjer i datterselskapene er eliminert etter 
kjøpsverdimetoden. Differansen mellom bokført 
verdi av aksjer i datterselskaper og bokført verdi 
av egenkapitalen i de samme datterselskaper på 
det tidspunkt aksjene ble ervervet, er analysert 
og henført til de poster i balansen merverdiene 
er tilknyttet. Goodwill er oppført med oppkjøps-
kostnaden minus netto eiendeler ervervet og 
blir testet for verdifall minst en gang i året. 

(c) Omregning av utenlandske datterselskaper
Resultatregnskapet for utenlandske selskaper 
ført i utenlandsk valuta er omregnet til gjennom-
snittskurser for året. Balansen er omregnet til 
kurser pr. 31.12. Omregningsdifferanser er ført 
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Finansielle derivater innregnes første gang til 
kostpris. I etterfølgende perioder vurderes finan-
sielle derivater til virkelig verdi. Gevinst eller tap 
ved revurdering til virkelig verdi innregnes umid-
delbart i resultatregnskapet.

(e) Eiendom, anlegg og utstyr 
Egne eiendeler
Eiendom, anlegg og utstyr føres i balansen til 
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av-
skrivninger og eventuelt tap ved verdifall. Dersom 
den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere 
enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som 
ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet 
ned til virkelig verdi. Ordinære avskrivninger er 
beregnet over driftsmidlenes økonomiske levetid 
med utgangspunkt i historisk kostpris. Hvor det 
er aktuelt inneholder den historiske kostprisen 
også fremtidige fjerningskostnader.

Når deler av eiendom, anlegg og utstyr har for-
skjellig utnyttbar levetid regnskapsføres de som 
separate eiendom, anlegg og utstyr.

Leide eiendeler
Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlige 
del av risiko og fordel er klassifisert som finansi-
elle leieavtaler. Eierbenyttet eiendom anskaffet 
ved finansiell leieavtale regnskapsføres til en verdi 
tilsvarende det laveste av virkelig verdi av eien-
delen og nåverdien av minsteleie ved leieavtalens 
begynnelse, fratrukket akkumulerte avskrivninger 
og tap ved verdifall.

Utgifter etter anskaffelse
Pådratte utgifter til utskiftning av deler av drifts-
middel innregnes i balanseført verdi for en enhet 
av eiendom, anlegg og utstyr når slike utgifter 
antas å gi TOMRA fremtidige økonomiske forde-
ler relatert til utskiftningene og utgiftene for de 
utskiftede deler kan måles pålitelig. Alle andre 
utgifter innregnes i resultatregnskapet den peri-
oden de påløper.

(f) Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler inkluderer goodwill, utvi-
klingskostnader, rett til bruk av merkevarer og 
ikke-konkurranse avtaler.

Goodwill
Alle virksomhetssammenslutninger regnskaps-
føres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill repre-
senterer beløp som oppstår ved overtakelse av 
datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles-
kontrollerte foretak. For overtakelse som har 
skjedd etter 1. januar 2003, representerer good-
will differansen mellom anskaffelseskost ved 
overtakelse og virkelig verdi av de netto identifi-
serte eiendeler som er overtatt. For overtakelse 
forut for dette, er goodwill oppført på bakgrunn av 
estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp 

som var oppført under tidligere nasjonale regn-
skapsprinsipper. Klassifisering og regnskaps-
messig behandling av virksomhetssammenslut-
ning som skjedde før 1. januar 2003, har ikke 
blitt revurdert ved utarbeidelse av IFRS åpnings-
balanse pr. 1. januar 2004.

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, 
fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdi-
fall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenere-
rende enheter og blir ikke lenger avskrevet, men 
blir testet årlig for verdifall. For tilknyttede foretak 
er balanseført verdi av goodwill inkludert i inves-
teringens balanseførte verdi. 

Negativ goodwill ved overtakelse innregnes direkte 
i resultatregnskapet.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres med 
forventning om å oppnå ny vitenskapelig eller 
teknisk kunnskap og forståelse, blir innregnet som 
kostnader i resultatregnskapet i den perioden de 
påfølger.

Utgifter til utviklingsaktiviteter, hvor forsknings-
resultater er benyttet i en plan eller modell for 
produksjon av nye eller vesentlig forbedrede 
produkter eller prosesser, blir balanseført i den 
grad produktet eller prosessen er tekniske og 
kommersielt gjennomførbar og konsernet har til-
strekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen. 
Utgiftene som aktiveres, inkluderer material-
kostnader, direkte lønnskostnader og en andel av 
fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter blir inn-
regnet i resultatregnskapet i den perioden de 
påløper. Aktiverte utviklingskostnader føres i 
balansen til anskaffelseskost, fratrukket akku-
mulerte avskrivninger og tap ved verdifall.

Andre immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler som anskaffes,  
føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket 
akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. 
Andre immaterielle eiendeler blir avskrevet over 
den tid kontrakten gjelder. Andre immaterielle 
eiendeler er testet for verdifall pr. 31.12 hvor det 
har vært indikasjoner på usikkerhet rundt verdien, 
uten at det resulterte i noen nedskrivning.

Utgifter til intern utviklet goodwill og varemerker 
innregnes i resultatregnskapet i den perioden de 
påløpet.

Etterfølgende utgifter
Senere utgifter vedrørende balanseførte imma-
terielle eiendeler balanseføres bare når de øker 
de fremtidige økonomiske fordeler relatert til 
denne eiendelen. Alle andre ugifter kostnadsfø-
res i den perioden de påløper.

(g) Aksjer
Aksjer bestemt for varig eie er oppført i balansen 
under langsiktige finansielle anleggsmidler. Dis-
se er vurdert til kostpris med mindre forhold som 
ikke anses å være av forbigående karakter har 
betinget en lavere vurdering.
  
(h) Varelager
Beholdning av råvarer er vurderte til laveste verdi 
av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. 
Varer i arbeid og ferdigvarer er vurdert til laveste 
verdi av full tilvirkningskost og netto realisasjons-
verdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgs-
pris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte 
utgifter til ferdigstillelse og salgskostnader. Re-
servedeler og deler hos serviceforhandlere er 
vurdert til anskaffelseskost. Det er gjort fradrag 
for ukurante varer.

Kostnaden for varelageret er basert på veid 
gjennomsnitt og inkluderer utgifter påløpt ved 
anskaffelse og kostnader for å bringe varen til 
nåværende tilstand og plassering. For produserte 
varer og varer i arbeid inkluderer anskaffelseskost 
en rimelig andel av indirekte kostnader basert på 
normal kapasitetsutnyttelse.

(i) Fordringer og gjeld i fremmed valuta
Fordringer og gjeld i valuta er bokført til kurser på 
balansedagen. Langsiktige fordringer på datter-
selskap i utenlandsk valuta som anses som del 
av nettoinvesteringen, er i selskapsregnskapet 
oppført til kostpris i norske kroner. 

(j) Kontanter og kontantekvivalenter
Balanseposten bankinnskudd, kontanter o.l.  
inkluderer i tillegg pengemarkedsfond og andre 
kortsiktige investeringer med opprinnelig varig-
het på tre måneder eller mindre. Morselskapet 
viser total bankbeholdning i konsernkontosyste-
met, mens døtrenes andel i konsernkontosyste-
met vises som mellomværende.

(k) Pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler fratrukket pensjonsforpliktelser 
knyttet til forsikringsmessig dekkede pensjoner 
er tatt inn i balansen etter nettoprinsippet. Ord-
ningen er beskrevet i note 16.

(l) Garantiavsetninger
Det er foretatt en generell avsetning for fremtidige 
garantikostnader basert på siste års omsetning  
i alle konsernselskapene.

(m) Utsatt skatt og skattekostnad
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endringen i 
utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de 
fremtidige betalbare skatter som oppstår som 
følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den 
skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, 
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men som kommer til betaling i senere perioder. 
Det er beregnet utsatt skatt av netto skatteøken-
de midlertidige forskjeller etter gjeldsmetoden. 
Se for øvrig note 10 ”skatter”.

Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det 
er sannsynlig at den kan utnyttes gjennom frem-
tidige skattemessige resultater. Utsatt skattefor-
del reduseres i den grad det ikke lenger er sann-
synlig at skattefordelen vil bli realisert.

(n) Fortjeneste per aksje
Fortjeneste per aksje presenteres basert på veid 
gjennomsnittlig utestående aksjer for perioden. 
Potensiell utvanningseffekt av opptjente, ute-
stående tegningsretter er hensyntatt.

(o) Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metoden. Kontanter og kontantekviva-
lenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart 
og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til 
kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere 
enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

(p) Verdifall
Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir, 
med unntak av varelager og utsatt skattefordel 
(se egne regnskapsprinsipp) gjennomgått på 
balansedagen for å vurdere om det foreligger  
indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger 
slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjen-
vinnbare beløp.

Årlig beregnes gjennvinnbart beløp på balanse-
dagen for goodwill, eiendeler som har en ube-
stemt utnyttbar levetid, og immaterielle eiendeler 
som ennå ikke er tilgjengelig for bruk.

Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi 
av en eiendel eller kontantgenererende enhet 
overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall 
innregnes i resultatregnskapet.

Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter 
fordeles slik at balanseført verdi av eventuell 
goodwill i kontantgenererende enheter reduseres 
først. Deretter fordeles resterende verdifall på de 
øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut 
fra balanseførte verdier.

Goodwill og immaterielle eiendeler med ube-
grenset levetid ble testet for verdifall pr. 1. januar 
2004, tidspunktet for overgang til IFRS-er, selv 
om ingen indikasjoner på verdifall eksisterte.

Beregning av gjenvinnbart beløp
Gjenvinnbart beløp for eiendeler er det høyeste 
av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi be-
regnes ved å diskontere forventede fremtidige 

kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte dis-
konteringsrente før skatt som reflekterer marke-
dets prissetting av tidsverdien av penger og den 
risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. 
For eiendeler som hovedsakelig ikke genererer 
uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjen-
vinnbart beløp for den kontantgenererende enhet 
som eiendelen tilhører.

Reversering av verdifall
Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke.

For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall 
dersom det er en endring i estimater benyttet 
for å beregne gjenvinnbart beløp.

Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad ei-
endelens balanseførte verdi ikke overstiger den 
balanseførte verdien som ville vært fastsatt, net-
to etter avskrivninger eller amortisering, dersom 
ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet.

(q) Utbytte
Utbytte føres som forpliktelse i den perioden de 
blir vedtatt.

(r) Rentebærende lån
Rentebærende lån førstegangs innregnes til  
virkelig verdi, fratrukket direkte henførbare 
transaksjonsutgifter. I etterfølgende perioder 
måles rentebærende forpliktelser til amortisert 
kost, og eventuell differanse mellom anskaffel-
seskost og innløsningsverdi innregnes over lå-
neperioden ved å bruke effektiv rente-metode.

(s) Aksjebaserte betalingstransaksjoner
Aksjeopsjonsprogrammet gir TOMRAs ansatte 
mulighet til å anskaffe aksjer i selskapet. Virkelig 
verdi av tildelte opsjoner innregnes som en lønns-
kostnad med en tilsvarende økning i egenkapital. 
Virkelig verdi måles på tildelingstidspunktet og 
fordeles over periodene frem til de ansatte har 
opparbeidet en ubetinget rett til å benytte opsjo-
nene. Virkelig verdi av tildelte opsjoner måles ved 
å benytte en Black & Scholes-modell som tar 
hensyn til løpetid og vilkårene for tildelingen av 
opsjonene. Beløpet som innregnes som en kost-
nad justeres for å reflektere faktisk antall aksje-
opsjoner som innvinnes, bortsett fra i de tilfeller 
hvor bortfall kun skyldes at aksjekurser ikke når 
grensene for innvinning.

(t) Avsetninger
En avsetning innregnes i balansen når konsernet 
har en eksisterende rettslig forpliktelse eller under-
forstått plikt, som følge av en tidligere hendelse, 
og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm 
av økonomiske fordeler fra selskapet for å innfri 
forpliktelsen. Dersom effekten er betydelig, be-
regnes avsetningen ved å neddiskontere forven-
tede fremtidige kontantstrømmer med en diskon-

teringsrente før skatt som reflekterer markedets 
prissetting av tidsverdien av penger og, hvis re-
levant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. 

(u) Leverandørgjeld og andre kortsiktige  
forpliktelser
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 
regnskapsføres til kost.

(v) Segmentrapportering
Et segment utgjør en identifiserbar del av konser-
net som enten leverer produkter eller tjenester 
(virksomhetssegment), eller leverer produkter eller 
tjenester innenfor et særskilt økonomisk miljø 
(geografisk segment), og som har en risiko og 
avkastning som er forskjellig fra andre segmenter.

(w) Avviklet virksomhet
En avviklet virksomhet er en del av konsernets 
virksomhet som representerer en separat og ve-
sentlig virksomhet eller et separat og vesentlig 
geografisk driftsområde, eller er et dattersel-
skap anskaffet utelukkende for videresalg.

Klassifisering som avviklet virksomhet skjer ved 
avhendelse, eller tidligere dersom virksomheten 
oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt 
for salg. En avhendingsgruppe, som skal avvikles, 
kan også oppfylle kriteriene.

Ved førstegangs klassifisering som holdt for salg, 
innregnes anleggsmidler til det laveste av balan-
seført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsut-
gifter.

Tap ved verdifall ved førstegangs klassifisering 
som holdt for salg resultatføres. Det samme 
gjelder for eiendeler målt til virkelig verdi og  
for gevinst og tap ved etterfølgende måling.

(x) Virksomhetssammenslutning som omfatter 
selskaper eller virksomheter under samme kontroll
En virksomhetssammenslutning som omfatter 
selskaper eller virksomheter under samme kon-
troll, er en virksomhetssammenslutning der alle 
de sammensluttede selskapene eller virksom-
hetene kontrolleres av samme part eller parter 
både før og etter virksomhetssammenslutningen, 
og der denne kontrollen ikke er midlertidig.

I mangel av mer spesifikk veiledning, benyttes 
konsernkontinuitetsverdier for alle transaksjo-
ner under samme kontroll.
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Regnskapsprinsipper
Tomra Systems ASA - NGAAP

GENERELT
GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER
Årsregnskapet består av resultatregnskap, 
balanse, kontantstrømoppstilling og noteopp-
lysninger og er avlagt i samsvar med allmenn-
aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende 
prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, 
fortsatt drift og kongruens. Transaksjoner regn-
skapsføres til verdien av vederlaget på transak-
sjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de 
er opptjent og kostnader sammenstilles med 
opptjente inntekter. 

Estimater og forutsetninger som kan ha innvirk-
ning på eksisterende og fremtidige eiendeler og 
gjeld, samt rapporterte inntekter og kostnader for 
perioden, er utarbeidet etter beste evne. Faktiske 
resultater kan variere fra disse estimatene.

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper
INNTEKTER
Maskiner og deler er solgt Ex-works, og inntekt 
blir bokført når risiko går over til kunde. Annen 
serviceinntekt tas på det tidspunkt tjenesten ytes.

KOSTNADER
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres 
samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres 
til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til 
noen inntekter, kostnadsføres når de påløper.

OPPSTARTS- OG UTVIKLINGSKOSTNADER
Oppstartskostnader samt forsknings- og utviklings-
kostnader utgiftsføres løpende.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffel-
seskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskriv-
ninger. Dersom den virkelige verdien av et drifts-
middel er lavere enn bokført verdi, og dette 
skyldes årsaker som ikke antas å være forbigå-
ende, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi.
Ordinære avskrivninger er beregnet over drifts-
midlenes økonomiske levetid med utgangspunkt 
i historisk kostpris.

AKSJER OG ANDELER
Aksjer bestemt til varig eie er oppført i balansen 
under langsiktige finansielle anleggsmidler. 
Disse er vurdert til kostpris med mindre forhold 
som ikke anses å være av forbigående karakter 
har betinget en lavere vurdering. 

FORDRINGER OG GJELD I FREMMED VALUTA
Fordringer og gjeld i valuta er bokført til kurser 
på balansedagen. Langsiktig fordring på datter-
selskap i utenlandsk valuta som anses som del 
av nettoinvesteringen, er i selskapsregnskapet 
oppført til kostpris i norske kroner.

KONTANTER, BANK
Balanseposten, bankinnskudd, kontanter o.l. 
inkluderer i tillegg pengemarkedsfond og andre 
kortsiktige investeringer med opprinnelig varighet 
på tre måneder eller mindre.
Morselskapet viser total bankbeholdning i kon-
sernkontosystemet, mens døtrenes andel i kon-
sernkontosystemet vises som mellomværende.

PENSJONSFORPLIKTELSER
Pensjonsmidler fratrukket pensjonsforpliktelser 
knyttet til forsikringsmessig dekkede pensjoner 
er tatt inn i balansen etter nettoprinsippet. Ord-
ningen er beskrevet i note 16.

UTSATT SKATT OG SKATTKOSTNAD
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endringen i 
utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer 
de fremtidige betalbare skatter som oppstår som 
følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten 
som påhviler det akkumulerte resultatet, men 
som kommer til betaling i senere perioder. Det 
er beregnet utsatt skatt av netto skatteøkende 
midlertidige forskjeller etter gjeldsmetoden. Se 
for øvrig note 10 ”Skatter”.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter 
den indirekte metoden. Kontanter og kontante-
kvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd 
og andre kortsiktige, likvide plasseringer som 
umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan 
konverteres til kjente kontantbeløp og med for-
fallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffel-
sesdato.

AKSJEBASERT BETALING
Tomra Systems ASA har opsjonsprogram, som gir 
ansatte rett til å kjøpe aksjer i selskapet. Virkelig 
verdi av opsjonene er kostnadsført i resultat-
regnskapet som lønnskostnad, med en tilsva-
rende økning av egenkapitalen. Virkelig verdi er 
beregnet på tildelingsdagen og kostnadsført over 
opptjeningstiden frem til den ansatte har endelig 
opptjent opsjonen. Virkelig verdi er beregnet ved 
hjelp av en opsjonsprisingsmodell som baserer 
seg på Black & Scholes formelen, hvor det tas 
hensyn til de vilkår opsjonene er tildelt under. 
Kostnadsført beløp er justert i henhold til hvor 
mange opsjoner som faktisk er blitt opptjent i 
perioden.
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Noter
NOTE 1 Segmentinformasjon

KONSERN - IFRS 
 Pant Ikke-pant Annet  
  Collection&  Other Other
 RVM materials Recycling Activities activities Group
Tall i millioner NOK Tech handling Tech (Videreført) (Avviklet) functions Totalt Eiendeler Investeringer

2004
Nordic 439         439    624    274   
Central Europe 438     41       479    146    3   
Rest of Europe 9     18       27    0    0   
US East & Canada 364    484    7       855    928    107   
US West  337        337    132    7   
Rest of the world   2    3      5    346    4   
Driftsinntekter 1.250   821   68   3    0  2.142   
Brutto fortjeneste 635    184    43    1     0    863     
 - i % 51 % 22 % 63 % 33 %   40 %  
Driftskostnader 416    134    23    75     16    664     
Resultat før andre poster 219  50  20  (74)  (16) 199   
 - i % 18 % 6 % 29 %    9 %  

Andel resultat fra 
tilknyttede foretak 1 0 0 0  0 1  
Investeringer 147    48    196    0    4    0    395  
Investeringer i 
tilknyttede foretak 0    39    0    0     0    39  
Eiendeler 1.117  569    259    5    226    1.081  3.257   
Forpliktelser 362    112    17    2    34    98    625     
Avskrivninger 91    43    2    0     0    136     
Tap ved verdifall på 
anleggsmidler kostnadsført  
i resultatregnskapet 0    0    0    0     0    0     

Andre vesentlige kostnader         
uten kontantstrømseffekt 7    9    0    0     0    16     

2005         
Nordic 377     83       460    886    188   
Central Europe 433     203       636    303    9   
Rest of Europe   30       30    0    0   
US East & Canada 373    469    23       865    1.040    118   
US West  379        379    168    9   
Rest of the world   40    3      43    5    0   
Driftsinntekter 1.183   848   379   3    0  2.413   
Brutto fortjeneste 541    196    174    0     0    911     
 - i % 46 % 23 % 46 %    38 %  
Driftskostnader 424    131    137    66     20    778     
Resultat før andre poster 117  65  37  (66)  (20) 133   
 - i % 10 % 8 % 10 %    6 %  

Andel resultat fra 
tilknyttede foretak 2 0 0 0  0 2  
Investeringer 109    72    142    2     0    325  
Investeringer i 
tilknyttede foretak 0    44    0    0     0    44  
Eiendeler 1.226   694   477   5    592  2.994  
Forpliktelser  465   118   70   2    97  752  
Avskrivninger  86   41   12   0    0  140  
Tap ved verdifall på 
anleggsmidler kostnadsført 
i resultatregnskapet 37    0    0    0     0    37  

Andre vesentlige kostnader        
uten kontantstrømseffekt 10    13    3    0     0    26  
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TOMRA har delt sitt primære rapporteringsformat 
i fire segment: RVM Technology, Collection and 
materials handling, Recycling Technology og other 
activities. I tillegg er rene konsernkostnader 
rapportert i en separat kolonne. Inndelingen  
av de fire segmentene er basert på risiko- og 
avkastningsprofil for konsernets ulike aktiviteter, 
herunder også hensyntatt TOMRAs interne rap-
porteringsstruktur.

RVM Technology består av salg, leasing og service 
av pantemaskiner og omkringliggende systemer 
til butikker i Europa og Nord Amerika, og data-
administrasjon av systemer som overvåker inn-
samlet volum og tilhørende kontantstrøm.

Lønnskostnader

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS 
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

 94,1  87,6  Lønninger 629,5  603,2 
 20,8  11,5  Arbeidsgiveravgift 95,7  74,6 
 17,0 13,2 Pensjonskostnader 21,6  18,6 
 7,7 0,0 Aksjebasert avlønning 1) 25,5  18,1 
 3,9  3,7  Andre ytelser 22,2  24,3 
 143,5  115,9  Lønnskostnader 794,6  738,8 

  132   145  Gjennomsnittlig antall ansatte 1.920  1.766

1) Aksjebasert betaling som gjøres opp i egenkapital, ref note 19

NOTE 2

NOTE 3

NOTE 1
forts.

Collection and materials handling består av inn-
henting, transport og prosessering av tomflasker 
på vegne av drikkevare-produsenter i Øst Amerika 
og Canada. I tillegg inneholder segmentet inn-
samlingsaktiviteten i California, der TOMRA eier 
og driver innsamlingssenter utenfor butikker.

Recycling Technology består for tiden av Titech 
Visionsort, som produserer optiske sorterings-
systemer, samt Orwak som produserer kompri-
meringsløsninger.

“Other activities (avviklet)” består av TOMRAs 
virksomhet i Brasil som ble solgt i 2005, se også 
note 23. “Other activities (Videreført)”, består av 
andre utviklingsaktiviteter innenfor ikke-pant 

områder, herunder Japan og UK. Segmentet 
inkluderer også aktiviteter relatert til utvikling av 
Tomra Resirkuleringssenter (TRC), et helautoma-
tisk resirkuleringssenter for ikke-pant markeder. 

Group functions består av konsernkostnader på 
TOMRA sitt hovedkontor.

Eiendeler og gjeld er fordelt på de forskjellige 
rapporteringssegmentene, med unntak av kon-
tanter, rentebærende gjeld og skatteposisjoner, 
som er allokert til Group functions.

Det er ingen vesentlige segmentinntekter mellom 
segmentene.

Beholdninger/kostnader solgte varer

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS 
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

   KOSTNADER SOLGTE VARER  
 332,3  299,9  Kostnader solgte varer, brutto  989,9   862,9 
  -     -   Beholdningsendring  29,9  (44,7)
 332,3  299,9  Kostnader solgte varer, netto  1.019,8   818,2 

   Kostnader solgte varer inkluderer en justering av nedskrivning beholdninger på minus  
 NOK 3,5 millioner (2004: 9,3) for morselskapet og NOK 1,3 millioner (2004: 8,5) for konsernet.

   BEHOLDNINGER  
  -     -   Råvarer 87,6   68,3 
  -     -   Varer i arbeid 16,0   17,7 
 3,2  5,0  Ferdigvarer 117,6   84,8 
  -     -   Reservedeler 113,0   114,2 
  3,2   5,0  Beholdninger 334,1   285,0 

   Beholdninger vurdert til virkelig verdi fratrukket
  -    -    antatte salgskostnader   19,3   12,5 

Varelagrene er ikke pantsatt
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Rentebærende forpliktelser

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

   Langsiktige forpliktelser  
 0,0 7,5 Usikrede banklån 26,1  33,0 
   Finansiell leasing forpliktelse 1,7  0,0 
   Andre langsiktige rentebærende forpliktelser 0,0  17,0 
 0,0 7,5 Sum langsiktige rentebærende forpliktelser 27,8  50,0 

 0,0 0,0 Herav med forfall senere enn 5 år etter balansedagen  5,4   16,6 

   Kortsiktige forpliktelser  
 0,0 0,0 Kortsiktig andel av finansiell leasing forpliktelse  0,8   0,0 
 2,5 0,0 Kortsiktig andel av sikrede banklån  9,1   8,3 
 0,0 0,0 Andre rentebærende forpliktelser 23,6  3,2 
 2,5 0,0 Sum kortsiktige rentebærende forpliktelser 33,5 11,5

Det er avgitt negativ pantsettelsesklausul i forbindelse med lånene. Gjelden har i hovedsak flytende rente.

FINANSPOSTER

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

 92,4  100,0  Utbytte fra datterselskap - -
 28,0  39,0  Konsernbidrag fra datterselskap - -
 120,4  139,0  Utbytte fra datterselskap - -

 45,6  47,0  Renteinntekter 1) 14,1  30,1 
 3,7  4,4  Agio 3,6  4,5 
 49,3  51,4  Sum finansinntekter 17,7  34,6 

 3,9  5,2  Rentekostnader 1) 2,0  2,4 
 2,2  2,1  Andre finansposter 3,2  9,9 
 6,1  7,3  Sum finansposter 5,2  12,3 

1) I renteinntekter og -kostnader for morselskapet er det inkludert renteinntekter og -kostnader fra datterselskap på henholdsvis NOK 
39,9 millioner og NOK 3,5 millioner. Lånekostnader kostnadsføres i den periode de oppstår.

NOTE 4

NOTE 5 Andre poster

KONSERN - IFRS
Tomra Systems OY
Tomra besluttet i desember 2003 å legge ned 
produksjonen i Heinola i Finland. Nedleggelsen 
ble gjennomført i første halvår 2004, noe som 
medførte en total kostnad på NOK 38,3 millioner, 

NOTE 6

Fordringer

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

 0,0  0,0  Kundefordringer brutto 553,6  428,4
 418,2  444,5  Fordring på konsernselskap - -
 8,9  27,6  Andre fordringer brutto 132,2  128,6 
 (0,4) 0,0  Delkredereavsetning (14,2) (15,4)
 426,7  472,1  Sum fordringer 671,6  541,6 

Samlet tap på krav utgjorde NOK 0,4 millioner (2004: 0,0) for morselskapet og NOK 6,4 millioner (2004: 2,4) for konsernet. Tap på krav  
er bokført under andre driftskostnader. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen, er klassifisert under anleggsmidler.

NOTE 7

hvorav NOK 35,0 millioner var avsatt pr 
31.12.03.

Wise Metals Group
Tomra registrerte i andre kvartal 2004 en gevinst 
på NOK 54,6 millioner (USD 8 millioner), i for-

bindelse med salg av sin eierandel i Wise 
Metals Group (WMG). Andelen var ervervet i 
2001 gjennom konvertering av fordringer på 
WMG som var avskrevet 100 % samme år.
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NOTE 8 Eiendom, anlegg og utstyr      

Konsern - IFRS Bygg og  Maskiner og Transport- Leasing   
Tall i millioner NOK tomter 3)  inventar midler maskiner Totalt

Anskaffelseskost      
Balanse pr 1. januar 2004  228,0  534,1  82,8  509,7  1.354,6 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  0,0  2,1  0,6  0,0  2,7 
Andre anskaffelser  34,0  50,3  10,3  62,8  157,4 
Avhending  (27,2) (127,3) (10,1) (100,1) (264,7)
Effekt av valutakursendringer (1)  (7,7) (30,9) (6,1) (50,9) (95,6)
Balanse pr 31. desember 2004  227,1  428,3  77,5  421,5  1.154,4 

Balanse pr 1. januar 2005  227,1  428,3  77,5  421,5  1.154,4 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  0,0  9,9  0,0  5,7  15,6 
Andre anskaffelser  13,9  84,2  15,6  51,7  165,4 
Avhending  (14,8) (90,6) (14,6) (52,6) (172,6)
Effekt av valutakursendringer (2)  18,5  34,6  6,4  54,8  114,3 
Balanse pr 31. desember 2005  244,7  466,4  84,9  481,1  1.277,1 

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall      
Balanse pr 1. januar 2004  38,1  347,1  45,5  358,0  788,7 
Årets avskrivninger (6)  5,5  51,3  10,2  55,0  122,0 
Tap ved verdifall (4)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Avhending  (8,3) (117,3) (6,2) (93,1) (224,9)
Effekt av valutakursendringer (1)  (0,5) (24,8) (4,3) (38,5) (68,1)
Balanse pr 31. desember 2004  34,8  256,3  45,2  281,4  617,7 

Balanse pr 1. januar 2005  34,8  256,3  45,2  281,4  617,7 
Årets avskrivninger (7)  8,9  50,3  12,0  50,8  122,0 
Tap ved verdifall (4)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Avhending  (1,6) (52,7) (10,1) (39,9) (104,3)
Effekt av valutakursendringer (1)  3,7  16,6  2,5  34,8  57,6 
Balanse pr 31. desember 2005 (3)  45,8  270,5  49,6  327,1  693,0 

Avskrivningssats (5)  2-4% 10-33% 15-33% 10-20% 
Antatt levetid, inntil  50 år 10 år 7 år 5-10 år 

Balanseførte verdier      
Pr 1. januar 2004  189,9  187,0  37,3  151,7  565,9 
Pr 31. desember 2004  192,3  172,0  32,3  140,1  536,7 
Pr 31. desember 2005  198,9  195,9  35,3  154,0  584,1 

Balanseførte verdier relatert til finansielle leieforpliktelser (inkludert i de totale balanseførte verdier ovenfor) 
 
Pr 1. januar 2004  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Pr 31. desember 2004  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Pr 31. desember 2005  0,0  5,3  0,0  0,0  5,3 

1) Vekslingskurs pr 31. desember 2004 er benyttet for omregning av eiendeler tilhørende utenlandske datterselskap.
2) Vekslingskurs pr 31. desember 2005 er benyttet for omregning av eiendeler tilhørende utenlandske datterselskap.
3) Inkluderer tomter til en verdi av NOK 39,6 millioner pr 31. desember 2005
4) Tap ved verdifall er spesifisert på egen linje i resultatregnskapet
5) Alle avskrivningsplaner er lineære
6) Inkluderer ikke avskrivninger fra avviklet virksomhet med NOK 5,7 millioner 
7) Inkluderer ikke avskrivninger fra avviklet virksomhet med NOK 4,2 millioner 

Minimums leiekostnad fra operasjonelle leiekontrakter 
av eiendom og kontorer 2005 2004
Under ett år  36,6  26,7 
Mellom ett og fem år  83,7  64,1 
Mer enn fem år  91,0  8,6 

Leasing utstyr
Konsernet har 5.960 panteautomater utleid på operasjonelle leasingavtaler per 31. desember 2005.
Oversikten nedenfor viser fremtidige minimum leasinginntekter på eksisterende portefølje.
I tillegg er Tomra sikret inntekter fra materialhåndtering, service etc., der disse er en integrert del av leasingavtalene.

Minimums leieinntekt fra leasing porteføljen 2005 2004
Under ett år  42,2  42,1 
Mellom ett og fem år  93,0  63,8 
Mer enn fem år  10,9  8,0 
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NOTE 8
forts.

Eiendom, anlegg og utstyr

TOMRA SYSTEMS ASA - NGAAP Maskiner og Transport-
Tall i millioner NOK  inventar midler Totalt

Anskaffelseskost 
Balanse pr 1. januar 2004 84,9  1,3  86,2 
Anskaffelser 4,7  0,0  4,7 
Avhending (4,6) 0,0  (4,6)
Balanse pr 31. desember 2004 85,0  1,3  86,3 

Balanse pr 1. januar 2005 85,0  1,3  86,3 
Anskaffelser 8,9  0,0  8,9 
Avhending 0,0  (1,1) (1,1)
Balanse pr 31. desember 2005 93,9  0,2  94,1 

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall 
Balanse pr 1. januar 2004 63,4  0,2  63,6 
Årets avskrivninger 8,6  0,3  8,9 
Tap ved verdifall 0,0  0,0  0,0 
Avhending (5,0) 0,0  (5,0)
Balanse pr 31. desember 2004 67,0  0,5  67,5 

Balanse pr 1. januar 2005 67,0  0,5  67,5 
Årets avskrivninger 7,8  0,0  7,8 
Tap ved verdifall 0,0  0,0  0,0 
Avhending 0,0  (0,3) (0,3)
Balanse pr 31. desember 2005 74,8  0,2  75,0 

Avskrivningssats (1) 10-33 % 15-33 %
Antatt levetid, inntil 10 år 7 år

Balanseførte verdier 
Pr 1. januar 2004 21,5  1,1  22,6 
Pr 31. desember 2004 18,0  0,8  18,8 
Pr 31. desember 2005 19,1  0,0  19,1 
1) Alle avskrivningsplaner er lineære

Minimums leiekostnad fra operasjonelle leiekontrakter av eiendom og kontorer 2005 2004
Under ett år 10,2  10,0 
Mellom ett og fem år 37,0  31,2 
Mer enn fem år 72,0  0,0 
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NOTE 9 Immaterielle eiendeler      

KONSERN - IFRS  Utviklings-    
Tall i millioner NOK Goodwill kostnader Patenter Annet Totalt

Anskaffelseskost 
Balanse pr 1. januar 2004  708,3  49,6  0,0  35,5  793,4 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  184,4  6,4  10,0  0,0  200,8 
Andre anskaffelser  0,0  24,4  0,0  9,6  34,0 
Avhending  (147,5) 0,0  0,0  (7,0) (154,5)
Effekt av valutakursendringer  (25,9) 0,0  0,0  0,4  (25,5)
Balanse pr 31. desember 2004  719,3  80,4  10,0  38,5  848,2 

Balanse pr 1. januar 2005  719,3  80,4  10,0  38,5  848,2 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  101,0  1,8  0,0  0,0  102,8 
Andre anskaffelser  0,0  35,8  0,0  3,3  39,1 
Avhending  (190,8) 0,0  0,0  0,0  (190,8)
Effekt av valutakursendringer  51,2  0,0  0,0  3,1  54,3 
Balanse pr 31. desember 2005  680,7  118,0  10,0  44,9  853,6 

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall      
Balanse pr 1. januar 2004  341,4  13,0  0,0  21,8  376,2 
Årets avskrivninger  0,0  8,3  0,5  6,0  14,8 
Tap ved verdifall  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Avhending  (139,4) 0,0  0,0  (6,0) (145,4)
Effekt av valutakursendringer  (18,0) 0,0  0,0  0,0  (18,0)
Balanse pr 31. desember 2004  184,0  21,3  0,5  21,8  227,6 

Balanse pr 1. januar 2005  184,0  21,3  0,5  21,8  227,6 
Årets avskrivninger  0,0  13,8  1,0  2,9  17,7 
Tap ved verdifall (1)  10,2  16,0  0,0  11,0  37,2 
Avhending  (30,6) 0,0  0,0  0,0  (30,6)
Effekt av valutakursendringer  16,3  0,0  0,0  2,8  19,1 
Balanse pr 31. desember 2005  179,9  51,1  1,5  38,5  271,0 

Avskrivningssats (2)  0 % 14-33 % 10 % 5-33 % 
Antatt levetid, inntil  Uendelig 3-7 år 10 år 3-20 år 

Balanseførte verdier      
Pr 1. januar 2004  366,9  36,6  0,0  13,7  417,2 
Pr 31. desember 2004  535,3  59,1  9,5  16,7  620,6 
Pr 31. desember 2005  500,8  66,9  8,5  6,4  582,6 

1) Tap ved verdifall er spesifisert på egen linje i resultatregnskapet
2) Alle avskrivningsplaner er lineære

Spesifikasjon av tap ved verdifall på goodwill i 2005      
Tomra Sveits inkludert i BU Western Europe)   10,2    
Totalt tap ved verdifall på goodwill kostnadsført i 2005  10,2    
I tillegg er NOK 80 millioner kostnadsført i andre kvartal 2005, relatert til BU South America. Se også note 23

Verdifalls test for kontantgenererende enheter som bærer goodwill
Balanseført goodwill, relaterer seg til følgende enheter:

Tall i millioner NOK 2005 2004
BU North America     133,8  120,4 
BU South America     - 140,4 
BU Nordic     16,5  17,4 
BU Germany     7,0  7,2 
BU Western Europe     40,6  48,0 
BU Eastern Europe     17,5  17,5 
Titech Visionsort     184,4  184,4 
Orwak Group     101,0  -
Total     500,8  535,3 

Verdifallstest er gjennomført basert på diskontering forventede kontantstrømmer de kommende fem årene tillagt en residualverdi.  
Det er benyttet et en før skatt rente på 10 %, basert på en 10-årig risikofri rente på 3,75 % og et risikotillegg på 6,25.  
Virkelig verdi overstiger balanseførte verdier og det er ikke behov for å bokføre ytterligere verdifallstap.

Forsknings og utviklingskostnader
Forsknings, utviklings- og andre fremtidsrette prosjekter er kostnadsført med NOK 145,6 millioner (2004: 149,6)



41

NOTE 10 Skatt

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004          

    SKATTEGRUNNLAG    
 (96,5) 96,1  Resultat før skatt    
 0,0  (100,0) Utbytte fra datterselskap    
 39,0  10,6  Permanente forskjeller    
 57,5  (6,7) Endring i midlertidige forskjeller    
 0,0  0,0  Grunnlag for betalbar skatt    

    SKATTEKOSTNAD    
 0,0  0,0  Årets betalbare skatt 62,5   43,9  
 0,0  0,3  For mye avsatt tidligere år 0,0   0,0  
 (16,1) 1,8  Netto endring utsatt skatt (7,3)  49,0  
 (16,1) 2,1  Skattekostnad 55,2   92,9  
 
    Avstemming av effektiv skattesats    
    Skatt basert på gjeldende skattesatser 57,6  39,0 % 98,8  36,1 %
    Skatt på poster ført mot egenkapitalen (2,8) -1,9 % 0,0  0,0 %
    Skatteeffekt permanente forskjeller 0,4  0,3 % (5,9) -2,1 %
    Faktisk skattekostnad 55,2  37,4 % 92,9  34,0 %

Utsatt skatt representerer netto endring av utsatt skattefordel/-forpliktelse gjennom endringer av midlertidige forskjeller og underskudd 
til fremføring. Utsatt skattefordel og -forpliktelse, som er presentert som nettobeløp etter skattesatser i de respektive land, represente-
rer fremtidige skattereduksjoner eller forpliktelser og utgjør pr 31.desember:

 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004          
   Eiendeler ved utsatt skatt    
 0,6  0,6  Beholdninger 35,5  34,9 
 1,0  (0,3) Andre omløpsmidler 3,7  (14,7)
 19,1  13,4  Immaterielle anleggsmidler (2,7) (6,8)
 (0,4) (1,1) Materielle anleggsmidler (26,3) (3,7)
 (2,4) (13,5) Finansielle anleggsmidler (2,4) (13,5)
 12,2  8,2  Avsetninger 12,8  8,2 
 5,4  6,3  Annen kortsiktig gjeld 7,4  8,3 
 (11,3) (8,2) Pensjoner 3,3  7,2 
 1,4  4,1  Fremførbart underskudd 69,4  78,0 
  25,6   9,5  Eiendeler ved utsatt skatt  100,7   97,9 

   FORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT    
   Andre omløpsmidler 1,4  3,2 
   Immaterielle anleggsmidler 10,6  12,1 
   Materielle anleggsmidler 4,5  6,0 
   Annen kortsiktig gjeld 1,5  1,2 
   Forpliktelser ved utsatt skatt  18,0   22,5 

Midlertidige skatteøkende og -reduserende 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. Selskapene antas i perioden forskjellene reverserer, å få en skattepliktig nettoinntekt som er tilstrek-
kelig til å realisere den utsatte skattefordelen. Alt fremførbart underskudd forfaller etter 2009.

Det har ikke vært noen vesentlige effekter, verken i skattekostnad eller i balanseførte eiendeler/forpliktelser ved utsatt skatt, knyttet  
til endring av skatteprosent i de jurisdiksjoner Tomra opererer.

NOTE 11 Annen kortsiktig gjeld

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS 
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

 17,8   15,7  Skattetrekk, folketrygd og feriepenger  97,6   97,6 
  -    -   Forskudd fra kunder  46,0   57,5 
  60,9   321,3  Avsatt utbytte  -     -  
  61,3   39,7  Annen ikke rentebærende gjeld  136,7   87,5 
 140,0  376,7  Annen kortsiktig gjeld 280,3  242,6 
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NOTE 12 Avsetninger

TOMRA SYSTEMS ASA - NGAAP  

Tall i millioner NOK  Garanti Annet Totalt
Balanseført avsetning pr 1. januar 2005 14,3  15,0  29,3 
Avsetninger foretatt i året 6,2  10,3  16,5 
Avsetninger brukt i året (10,0) 0,0  (10,0)
Avsetninger reversert i året 0,0  0,0  0,0 
Balanseført avsetning pr 31. desember 2005 10,5  25,3  35,8 

KONSERN - IFRS  

Tall i millioner NOK  Garanti Annet Totalt
Balanseført avsetning pr 1. januar 2005 24,6  16,0  40,6 
Avsetninger foretatt i året 20,8  11,2  32,0 
Avsetninger brukt i året (20,5) 0,1  (20,4)
Avsetninger reversert i året (1,6) 0,0  (1,6)
Balanseført avsetning pr 31. desember 2005 23,3  27,3  50,6 

Garantiavsetningene relaterer seg til avsetninger for kostnader antatt å oppstå under den perioden solgte maskiner er dekket av garantier.
Andre avsetninger omfatter avsetning for arbeidsgiveravgift på opptjente ikke utøvede opsjoner til konsernets ansatte, avsetning for 
kontraktsmessige forpliktelser til forretningspartnere, samt en avsetning for forpliktelser som skal dekkes av Tomra i forbindelse med 
salg av virksomheten i Brasil.

NOTE 13 Nærstående parter

Identifikasjon av nærstående parter 
Konsernet har transaksjoner med datterselskap og tilknyttede selskap (se note 14 og 15), og med konsernets ledelse. 
Alle transaksjoner er gjennomføret basert på armlengdes prinsipper.

Transaksjoner med nøkkelpersoner Aksjebeholdning 1) Lån 3) Styrehonorar 4) Opptjente opsjoner 5)

Jan Chr. Opsahl (Styreformann) 128.096   450.000  
Jørgen Randers (Styremedlem) 32.100   250.000  
Hanne de Mora (Styremedlem) 6.000   250.000  
Rune Bjerke (Styremedlem)   250.000  
Grete Aasved (Styremedlem)      
Klaus Nærø (Ansattrepresentant) 3.112   150.000  3.600 
Karen Michelet (Ansattrepresentant) 40     2.940
Amund Skarholt (Konsernsjef) 2)    
Gregory Knoll (President, BU North America)     170.000 
Espen Gundersen (CFO, Tomra Systems ASA)   500.000   100.000 
Terje Hanserud (SVP & CTO)  44.868  500.000   120.000 
Harald Henriksen (SVP Technology)   1.400.000   151.000 
Fredrik Witte (SVP, Finance BU North America) 1.100    70.000 
Håkan Erngren (VP, Tomra Nordic)      30.000 
Heiner Bevers (MD, Tomra Systems GmbH) 2.000    65.000 
Trond Johannessen (SVP Business Development) 2.000  500.000   50.000 

Lån til ansatte per 31. desember beløper seg til NOK 5,4 millioner for morselskapet og NOK 6,2 millioner for konsernet.

1) Aksjebeholdning
Kolonnen viser antall aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte, selskap kontrollert av dem, samt deres nærstående.

2) Lønn og ytelser til konsernsjefen 
Amund Skarholt erstattet i 2005 Erik Thorsen som konsernsjef.
Erik Thorsen har i 2005 mottatt NOK 4.081.326 i lønn. Han er i tillegg fordelsbeskattet for innberettningspliktige ytelser  
på NOK 139.974. I tillegg vil han i 2006 motta NOK 1.750.000 i etterlønn.
Totalt bidrag til hans pensjonsordning i 2005 and 2006 utgjør totalt NOK 1.827.398.
Amund Skarholt har mottatt ordinær lønn på NOK 2.237.769. Han er i tillegg fordelsbeskattet for innberettningspliktige  
ytelser på NOK 22.106. 
Amund Skarholt kan i 2006 tjene en variabel lønn tilsvarende 50 % at fastlønnen, basert på konsernets finansielle utvikling.
Han deltar også i konsernets langsiktige insentivplan (LTIP) hvor full utbetaling er avhengig av at han ikke slutter før februar 2009.

3) Lån til nøkkelpersoner
Lånene er oppgitt i NOK, er rente og avdragsfrie, og sikret ved pant i fast eiendom.

4) Styrehonorar
Styrehonorarene vedrører året 2004 som er utbetalt i 2005. I tillegg har det blitt utbetalt 20.000 til hvert  
medlem av konsernets revisjons-, kompensasjons- og nominasjonskomiteer.
Styrets formann har i tillegg mottatt 100.000 i kompensasjon for stor arbeidsbelastning i 2004.

5) Opsjoner og annen avlønning til konsernets ledelse 
Konsernledergruppens og nøkkelpersoners opptjente opsjoner pr 31. desember 2005.
For ytterligere informasjon om opsjonsprogrammene, se note 19.
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Nærstående parter

Langsiktig insentivplan (LTIP)
Fra 2006 vil det ikke etableres nye opsjonsprogrammer.
Isteden er det etablert en langsiktig, kontantbasert insentivplan, der ledere vil kunne motta bonus basert på årlig vekst i konsernets 
og lokale enheters resultater.
Full betaling av en eventuell bonus, vil kun mottas dersom man fortsetter i Tomra for ytterligere to år etter at bonusen er opptjent. 
Programmet omfatter ca 40 ledere. Maksimal utbetaling relatert til 2006 er NOK 26 millioner, hvorav konsernsjefens andel utgjør 
NOK 2,0 millioner.

Godtgjørelse til nøkkelpersoner i ledelsen utgjorde følgende (20 ledere i 2005/17 ledere i 2004):
Tall i millioner NOK 2005 2004
Kortsiktige ytelser til ansatte 26,5 20,4  
Pensjoner 4,6 3,3  
Etterlønn 12,5 0,0  
Aksjebasert ytelse 5,2 4,3  
Total 48,8 28,0  

All kompensasjon er kostnadsført som lønnskostnader, ref note 3.

Transaksjoner med datterselskap
Transaksjoner med datterselskap, som er nærstående parter, er eliminert i konsernregnskapet og derfor ikke medtatt i denne noten.

Revisors honorarer for 2005 Mor Konsern
Lovpålagt revisjon 0,7 4,4  
Andre attestasjonsoppgaver 0,1 0,4  
Skattebistand 0,0 1,5  
Andre tjenester 0,4 0,6  
Total 1,2 6,9  

KPMGs honorar for lovpålagt revisjon utgjør NOK 3,8 millioner. Andre revisorer har mottatt NOK 0,6 millioner. 
Andre tjenester relaterer seg til implementering av IFRS.

NOTE 14 Aksjer i datterselskap 

TOMRA SYSTEMS ASA - NGAAP
   Stemme- og 
Tall i millioner NOK Land Anskaffelsesår eierandel Bokført verdi
Tomra North America Inc USA 1992 100,0 % 1.166,2 
Tomra Systems Inc Canada 1988 100,0 %  42,5 
Tomra Europe AS Norge 1998 100,0 %  10,0 
Tomra Production AS Norge 1998 100,0 %  15,0 
Tomra Canada Inc Canada 2000 100,0 %  37,3 
Tomra Japan Asia Pacific KK Japan 2000 100,0 % 0,0 
Orwak Group AB Sverige 2005 100,0 %  112,9 
TiTech Visionsort AS Norge 2004 100,0 %  210,2 
Aksjer i datterselskap    1.594,1 

Ansvarlig lån i datterselskap til Tomra Nord America Inc på NOK 374 millioner/USD 54 millioner, behandles i konsernregnskapet  
som en del av nettoinvesteringen. I morselskapets selskapsregnskap er lånet ført opp til kostpris som langsiktig fordring. 

Tomra South America SA ble solgt i 2005 med et tap på NOK 136,8 millioner i morselskapet. For effekt i konsernregnskapet, se note 23. 
Tomra Systems OY ble likvidert i 2005. Likvidasjonen medførte en gevinst på NOK 11,5 millioner i morselskapet. 
 Effekten i konsernregnskapet er lik 0.

NOTE 13
forts.
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Pensjoner

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

   PENSJONSKOSTNAD    
  12,1  9,0  Nåverdi av årets pensjonsopptjening  11,8  10,4 
  5,3  4,7  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser  5,6  4,9 
 (5,6) (4,2) Avkastning på pensjonsmidler (5,5) (4,1)
  3,2  2,1  Amortisering av planendring og estimeringsavvik  0,5  0,4 
  2,1  1,6  Arbeidsgiveravgift  1,8  1,6 
  17,0  13,2  Netto pensjonskostnad  14,2  13,2 

   FINANSIERT STATUS PR 31. DESEMBER    
 120,2  91,5  Beregnede forpliktelser  128,1  108,7 
 (100,0) (84,8) Pensjonsmidler til markedsverdi (100,1) (85,4)
 (55,9) (39,1) Utsatt forpliktelse til amortisering (15,6) (5,3)
 (4,7) (4,6) Forskuddsbetalt arbeidsgiveravgift  1,7  2,5 
 (40,5) (37,0) Pensjonsforpliktelse/(-midler)  14,2  20,5 

   ØKONOMISKE FORUTSETNINGER   
 5,0 % 6,0 % Diskonteringsrente 4,7% 5,5 %
 3,0 % 3,0 % Forventet lønnsregulering 3,0% 3,0 %
 3,0 % 3,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,0% 3,0 %
 6,0 % 7,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 31. desember 5,7% 6,5 %

   ENDRINGER I INNREGNET NETTOFORPLIKTELSE    
   FOR YTELSESBASERTE PENSJONSFORPLIKTELSER i BALANSEN  
 (37,0)  (16,0) Nettoforpliktelse pr 1. januar  20,5  41,5 
 (20,5)  (34,2) Innskudd mottatt (20,5) (34,3)
  17,0   13,2  Kostnad innregnet i resultatregnskapet (*) 14,2  13,2 
 (40,5) (37,0) Pensjonsforpliktelse/(-midler) pr 31. desember  14,2  20,5 

   (*) Kostnaden er innregnet i følgende linje i resultatregnskapet
  17,0   13,2  Lønnskostnader  14,2  13,2 
 

NOTE 15 Investeringer i tilknyttede foretak

KONSERN - IFRS
Investering i tilknyttede selskap Ultre-PET Tomra s.r.o. Tomra Baltic Totalt            

Balanse pr 31. desember 2004  38,8  0,0  0,0 38,8 
Årsresultat 2005 0,0  1,9  0,1 2,0 
Utbytte og andre egenkapitalbevegelser 0,0  (1,9) 0,0 (1,9)
Effekt av valutakursendringer 4,7  0,0  0,0 4,7 
Balanse pr 31. desember 2005 43,5  0,0  0,1  43,6 

Egenkapital på anskaffelsestidspunkt  41,0  0,0  0,0 
Land USA Tsjekkia Estland 
Anskaffelsesår 1999 1998 2005 
Stemme- og eierandel 49,0 % 40,0 % 40,0 % 

Sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede foretak - 100%
2005    Totalt
Eiendeler  64,4   11,8   7,6  83,8
Forpliktelser  47,4   9,7   7,5  64,6
Egenkapital  17,0   2,0   0,1  19,2
Driftsinntekter  173,6   31,1   6,8  211,5
Årsresultat 0,0  4,8   0,2  5,0

2004    Totalt
Eiendeler  46,2   9,8  - 56,0
Forpliktelser  31,0   8,1  - 39,1
Egenkapital  15,2   1,7  - 16,9
Driftsinntekter 149,7  25,9  - 175,6
Årsresultat 0,0  2,8  - 2,8

NOTE 16
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Pensjoner 

KONSERN - IFRS
Forsikrede pensjonsordninger omfatter alle 
medarbeidere i faste stillinger i Norge med minst 
50 % arbeidstid.  Pensjonsalderen er 67 år for 
alle medarbeidere.  Pensjonsordningen er tilret-
telagt som en netto avtale ved at den garanterer 
et tillegg til Folketrygdens ytelser. Det foreligger 
ingen ytterligere kompensasjonsavtaler for ned-
trappingen i Folketrygden.

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig 
i henhold til IAS 19. Morselskapets ordning 
dekker også de ansatte i Tomra Butikksystemer 
AS, Tomra Europe AS, Tomra Production AS og 
TiTech Visionsort AS og omfatter i alt 256 personer 
inklusive 12 pensjonister ved utgangen av 2005.

Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytel-
ser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opp-
tjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsal-
der og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.  
Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringssel-
skapet Vital.  Som aktuarmessige forutsetninger 
for demografiske faktorer og avgang er lagt til 
grunn vanlig benyttede forutsetninger innen for-
sikring.

NOTE 17 Betingede utfall

EU-kommisjonen 
I september 2004 mottok TOMRA EU-kommisjo-
nens anklageskrift relatert til Kommisjonens 
kontroll i 2001. Etter kommisjonens oppfatning 
har TOMRA utnyttet sin dominerende markeds-
stilling i flere europeiske markeder ved å inngå 
eksklusive kjøpsavtaler med kunder mellom 
1991 og 2001. Som et tiltak har TOMRA formali-
sert rutiner og har implementert et omfattende 
“Competition Compliance Program” i 2004. 
TOMRA leverte sitt svar til Kommisjonens ankla-
geskrift i november 2004. 

Aktuarmessige gevinster og tap bli kostnadsført 
når de akkumulerte, ikke-kostnadsførte effektene 
overstiger 10% av det høyeste verdien av nåver-
dien av pensjonsforpliktelsen og virkelig verdi av 
pensjonsmidlene ved regnskapsperiodens 
begynnelse (såkalt “korridor”). Det er etablert 
en korridor for hver ordning.

Diskontigeringsrenten er satt med utgangs-
punkt i risikofri rente med et risikopåslag bereg-
net ut fra 10 års norsk obligasjonsrente  
og amerikansk 30 års rente.

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene var  
NOK 4,0 millioner i 2004.

TOMRA SYSTEMS ASA - NGAAP
Forsikrede pensjonsordninger omfatter alle med-
arbeidere i faste stillinger i Norge med minst 50% 
arbeidstid. Pensjonsalderen er 67 år for alle 
medarbeidere.  Pensjonsordningen er tilrettelagt 
som en netto avtale ved at den garanterer et til-
legg til Folketrygdens ytelser. Det foreligger ingen 
ytterligere kompensasjonsavtaler for nedtrap-
pingen i Folketrygden.

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig 
i henhold til NRS 6. Morselskapets ordning dekker 
også de ansatte i Tomra Butikksystemer AS, 
Tomra Europe AS, Tomra Production AS og TiTech 
Visionsort AS og omfatter i alt 256 personer inklu-
sive 12 pensjonister ved utgangen av 2005.

Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. 
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptje-
ningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder 
og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.  For-
pliktelsene er dekket gjennom forsikringsselska-
pet Vital. Som aktuarmessige forutsetninger for 
demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn 
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Aktuarmessige gevinster og tap bli kostnadsført 
når de akkumulerte, ikke-kostnadsførte effektene 
overstiger 10 % av det høyeste verdien av 
nåverdien av pensjonsforpliktelsen og virkelig 
verdi av pensjonsmidlene ved regnskapsperio-
dens begynnelse (såkalt “korridor”). Det er eta-
blert en korridor for hver ordning.

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene var NOK 
4,0 millioner i 2004.

TOMRA presenterte også sine synspunkter i en 
høring. Endelig utfall er ventet i 2006. Hvis nød-
vendig kan TOMRA anke Kommisjonens endelige 
vedtak til EU-domstolen. Det er ikke gjort noen 
avsetning i balansen pr 31. desember 2005 
relatert til en mulig bot.

Norske skattemyndigheter
Norske skattemyndigheter gjennomførte i 2004 
et bokettersyn på transfer-prising av salg fra 
Norge til utenlandske datterselskaper. Det er ikke 
mottatt noen rapport og TOMRA er av den opp-
fatning at man har holdt seg innenfor de gjel-
dende regler på dette området.

Salg av Tomra South America SA
Tomra Systems ASA har i forbindelse med salget 
av Tomra South America SA avgitt garantier i et 
omfang som er vanlige i forbindelse med denne 
typen transaksjoner. Ved brudd på garantiene, 
må Tomra Systems ASA holde kjøper skadesløs, 
begrenset oppad til USD 5 millioner. Det er fore-
tatt en avsetning i denne forbindelse på NOK 
4,8 millioner, ref note 12.

NOTE 16
forts.
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NOTE 18 Finansielle instrumenter

Konsern - IFRS
Ansvaret for finansiering, likviditetsstyring samt 
styring av finansiell risiko er sentralisert og iva-
retas av finansavdelingen i Tomra Systems ASA.

Kreditrisiko
Historisk har konsernet sjelden tap på kunde-
fordringer. Konsernets rutiner for kreditkontroll 
oppfattes som tilstrekkelig, og kreditrisiko 
anses ikke å være vesentlig på bokførte fordrin-
ger pr utgangen av 2005.

Renterisiko
Tomras overskuddslikviditet plasseres i hoved-
sak i norske kroner med kort løpetid.
I henhold til vedtatt finansstrategi skal durasjo-
nen på porteføljen ikke overstige 6 måneder.
Ved årsskiftet var gjennomsnittlig durasjon 3 
måneder. 
Rentebærende gjeld vedrører i hovedsak finan-
siering av datterselskap i USA hvor Tomra eier 
mindre enn 90%. Denne gjelden er tatt opp i 
USD og har flytende rente.

Valutarisiko
Tomra er eksponert overfor endringen i verdien 
av norske kroner relativ til andre valutaer. 

Med 97 % av alle inntekter nominert i utenlands 
valuta, vil en styrkelse av norske kroner medføre 
svakere inntjening for konsernet, målt i norske 
kroner.
Det vesentligste av risikoen er knytte til sving-
ninger i Euro og US dollar.

 I 2005 var fordelingen av inntektene fordelt per 
valuta:
USD 53 %
EURO 23 %
SEK 13 %
NOK 3 %
OTHER 8 %

En svekkelse/styrking av norske kroner på 10% 
vil normalt medføre en 20-30% styrking/svek-
kelse i driftsresultatet. 

I tillegg vil valutasvingninger påvirke den regn-
skapsmessige verdien av eiendeler og gjeld i 
konsernets utenlandske datterselskap, Slike 
verdiendringer vil imidlertid ikke påvirke kon-
sernets resultatregnskap, da disse føres mot 
egenkapitalen som omregningsdifferanser. 

Konsernet benytter terminkontrakter for å sikre 
fremtidige kontantstrømmer i utenlandsk valu-
ta. I henhold til konsernets finansstrategi kan 
man sikre inntil 12 måneder av forventet fremti-
dig kontantstrøm. Det benyttes ikke sikrings-
bokføring for kontraktene. Virkelig verdi av ter-
minkontrakter beregnes ved hver periodeslutt 
og pr 31. desember 2005 er slike oppført under 
annen kortsiktig gjeld med NOK 3,8 millioner 
(per 31 desember 2004 var det oppført tilsva-
rende under andre kortsiktige fordringer med 
NOK 1,0 millioner). Endring i virkelig verdi på 
terminkontrakter resultatføres i resultatregnska-
pet. Både endringer i virkelig verdi på termin-
kontrakter, så vel som gevinst og tap relatert til 
annen kontantstrøm i valuta, føres under finan-
sielle poster. 

Utestående terminkontrakter per 31. desember 2005
Terminbeløp solgt (millioner) Valuta Kurs Forfall

EURO/NOK  6,0  7,9850 2006
EURO/SEK  2,0  9,3886 2006
CAD/NOK  8,0  5,8179 2006
NOK/SEK  20,0  1,1758 2006

    
 Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig
 beløp verdi beløp verdi
 2005 2005 2004 2004
Langsiktige fordringer 182,1  182,1  149,7  149,7 
Fordringer 539,4  539,9  413,0  415,1 
Kontanter og kontantekvivalenter 491,4  491,4  983,0  983,0 
Terminkontrakter (3,8) (3,8) 1,0  1,0 
Finansielle leieforpliktelser (2,5) (2,5) 0,0  0,0 
Usikrede banklån (35,2) (31,2) (41,3) (41,1)
Annen rentebærende gjeld (23,6) (19,6) (20,2) (20,2)
Leverandørgjeld (234,1) (234,1) (172,5) (172,5)
Totalt 913,7  922,2  1.312,7  1.315,0 

Fastsettelse av virkelig verdi
Nedenfor oppsummeres de viktigste metodene og forutsetningene som anvendes 
ved fastsettelse av virkelig verdi på de finansielle instrumentene medtatt i tabellen.

Finansielle derivater
Markedsverdien av valutaterminkontrakter utgjør enten notert markedskurs eller 
diskontert avtalt fremtidig kurs fratrukket dagens spot kurs.

Rentebærende lån og kreditter
Virkelig verdi er basert på diskonterte fremtidige rente- og avdragsbetalinger.

Finansielle leieforpliktelser
Virkelig verdi er fastsatt som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, diskontert 
med en markedsrente for tilsvarende typer leieavtaler. Estimert virkelig verdi 
reflekterer endringer i rentenivå.

Kundefordringer, leverandørgjeld og andre fordringer/forpliktelser
Pålydende beløp anses å reflektere virkelig verdi for fordringer/forpliktelse med 
virkelig verdi på mindre enn ett år. Andre fordringer/forpliktelser neddiskonteres 
for å fastsette virkelig verdi.

Rentesatser benyttet for å fastsette virkelig verdi 2005 2004
Lån og kreditter 5,0 % 5,5 %
Leieavtaler 3,5 % 4,0 %
Fordringer 4,0 % 4,5 %
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Vilkår for ordninger som har vært i kraft i 2005: 
  Gjenværende Opptjenings- Terminerings-
Plan Utøvelseskurs opptjente opsjoner dato dato  
2000-2005 Ansatte 1) 68,00 204.529    Februar 2001 Februar 2006
2001-2006 Ansatte 1) 171,00 174.028    Februar 2002 Februar 2007
2002-2007 Ansatte 1) 86,00 1.293.154    Februar 2003 Februar 2008
2003-2008 Ansatte 1) 45,10 862.875    Februar 2004 Februar 2009
2004-2009 Ansatte 1) 40,10 450.801    Februar 2005 Februar 2010
2005-2010 Ansatte 1) 33,30 1.223.312    Februar 2006 Februar 2011
2004-2006 Ledere 2) 33,10 931.050    Februar 2005 Februar 2007
2005-2007 Ledere 2) 27,73 2.023.850    Februar 2006 Februar 2008

1) Opptjeningskriterier: Arbeid i ett kalenderår i en enhet som når sine budsjetter. Levetid etter opptjening: 5 år
1) Opptjeningskriterier: Arbeid i ett kalenderår hvor man når sine definerte arbeidsmål. Levetid etter opptjening: 2 år 
Det vil ikke bli etablert nye opsjonsprogram f.o.m. 2006. Fullmakt gitt til styret på generalforsamlingen i 2005 for opsjoner til ansatte 
(2006-2011 planen), vil derfor ikke benyttes.

Antall opsjoner og veiet gjennomsnittlig utøvelses-kurs for ansattopsjonene er som følger
 2005 2004
 Veiet gjennom-  Antall   Veiet gjennom- Antall 
 snittlig utøvelseskurs opsjoner   snittlig utøvelseskurs opsjoner    
Utestående opsjoner ved inngangen av året 70,89  3.209.806  77,27  2.652.589 
Kansellert i perioden 94,76  (118.003)   0
Utøvd i perioden 43,60  (106.416)   0
Tildelt i perioden 33,30  1.223.312  40,10  557.217 
Utestående opsjoner ved utgangen av året 60,02  4.208.699  70,89  3.209.806 

Utestående opsjoner pr 31 desember 2005 har utøvelseskurser fra NOK 33,30 til NOK 171,00 og en gjennomsnittlig løpetid før de  
termineres på 3,4 år.

Antall opsjoner og veiet gjennomsnittlig utøvelses-kurs for lederopsjonene er som følger   
 2005 2004
 Veiet gjennom-  Antall  Veiet gjennom- Antall 
 snittlig utøvelseskurs opsjoner  snittlig utøvelseskurs opsjoner   
Utestående opsjoner ved inngangen av året 33,10  1.890.000  66,09  6.184.718 
Kansellert i perioden 33,10 ( 1.900)  66,09 (6.184.718) 
Utøvd i perioden 33,10 (957.050)   0
Tildelt i perioden 27,73  2.023.850  33,10  1.890.000 
Utestående opsjoner ved utgangen av året 29,42  2.954.900  33,10  1.890.000 

Utestående opsjoner pr 31 desember 2005 har utøvelseskurser fra NOK 27,73 til NOK 33,10 
og en gjennomsnittlig løpetid før de termineres på 1,9 år.

Virkelig verdi av de tjenester de ansatte yter for konsernet, er beregnet basert på en virkelig verdi beregning av opsjonene som tildeles. 
 Virkelig verdi er beregnet ved bruk av en Black & Scholes opsjonsprisingsmodel. Forventinger om utøvelse før forfall er lagt inn i  
modellen ved å redusere forventet kontraktslengde.

Forventet volatilitet er basert på historisk volatilitet (kalkulert basert på veiet gjennomsnitt av utestående opsjonene), justert for  
forventede endringer i volatilitet basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

Aksjeopsjoner tildeles på betingelse av ansettelse og andre ikke-markedsrelaterte inntjeningsbetingelser. Slike betingelser hensyntas 
ikke ved målingen på tildelingstidspunktet av virkelig verdi på mottatte tjenester. Det er ingen markedsbetingelser tilknyttet tildelte 
aksjeopsjoner.

NOTE 19 Aksjebasert betaling 

KONSERN - IFRS
Aksjeopsjonsordning for ansatte
Tomra har et aksjeopsjonsprogram for ansatte i 
heleide datterselskap. Programmet gir de ansatte 
rett til å erverve aksjer i morselskapet.  
Under denne planen kan den enkelte ansatte 
hvert år erverve inntil 1.200 opsjoner til en kurs 
lik markedskurs ved inngangen av opptjenings-
året. Opptjening er avhengig av at den respektive 

enhet man arbeider for klarer sitt budsjett for 
året. Opptjente opsjoner kan beholdes i inntil 
fem år. Tre planer som ble etablert før 7 november 
2002 er ikke blitt målt ihht IFRS 2, jfr overgangs-
ordningene i hhv IFRS 1 og IFRS 2.

Aksjeopsjonsordning for ledere
Tomra har også et aksjeopsjonsprogram for 
ledere, der opptjening av opsjonene er knyttet 

til arbeidsmål (variabel plan). Opptjeningsperi-
oden er ett år. Opptjente opsjoner kan beholdes 
i inntil to år. Strike kurs er lik gjennomsnittlig 
handlekurs på Oslo Børs de tre påfølgende 
dagene etter opsjonene er blitt tildelt (granted). 
Programmet omfatter ca 110 ledere, med en 
gjennomsnittlig årlig tildeling på 20.000 opsjoner 
til hver leder.
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Forutsetninger: 
Aksjeopsjoner til ansatte 2005 2004      
    
Virkelig verdi på måletidspunktet   10,15 12,54      
    
Aksjekurs i NOK på måletidspunktet   33,30 40,10
Utøvelseskurs i NOK   33,30 40,10
Forventet volatilitet (vektet gjennomsnittlig volatilitet) i %   40 % 40 %
Gjennomsnittlig levetid (justert for antatt utøvelse før termineringsdato) i år 1)  2,25 år 2,25 år
Forventet utbytte i NOK   0,40 0,40
Risikofri rente (basert på statsobligasjoner) i % 2)   3,05 % 3,23 %

1) Gjennomsnittlig levetid for opsjoner til ansatte er beregnet basert på en forutsetning om at 50% av alle ansatte vil utøve ved  
første mulighet, 25 % ved neste og 25 % ved siste mulighet.
2) Renten er basert på den gjennomsnittlige renten for den angjeldende perioden    

Aksjeopsjoner til ledere 2005 2004      

Virkelig verdi på måletidspunktet   6,47 5,93      
    
Aksjekurs i NOK på måletidspunktet   27,73 28,78
Utøvelseskurs i NOK   27,73 33,10
Forventet volatilitet (vektet gjennomsnittlig volatilitet) i %   40 % 40 %
Gjennomsnittlig levetid (justert for antatt utøvelse før termineringsdato) i år 1)  1,6 år 1,6 år
Forventet utbytte i NOK   0,40 0,40
Risikofri rente (basert på statsobligasjoner) i % 2)   2,37 % 3,11 %

1) Gjennomsnittlig levetid for opsjoner til ledere er beregnet basert på en forutsetning om at 40% av alle ledere vil utøve ved første 
mulighet, og 60 % ved siste mulighet.
2) Renten er basert på den gjennomsnittlige renten for den angjeldende perioden 

Tall i millioner NOK  2005 2004 
Aksjeopsjoner tidelt i 2004   0,0 18,1
Aksjeopsjoner tidelt i 2005   25,5 0,0
Kostnader bokført under lønnskostnader   25,5 18,1

TOMRA SYSTEMS - NGAAP
Opsjonsprogrammet for ansatte og ledere i Tomra Systems ASA er identisk med opsjonsprogrammene for konsernets øvrige ansatte  
og ledere, og er beregnet etter de samme prinsippene (ref ovenfor). 
Imidlertid er kostnadsføring kun foretatt for 2005, da det ikke eksisterte et tilsvarende krav for i 2004, og det heller ikke eksistere  
noe krav om å omregne tidligere tall.

Antall opsjoner og veiet gjennomsnittlig utøvelses-kurs for ansattopsjonene er som følger:   

 Veiet gjennom-  Antall  Veiet gjennom- Antall 
 snittlig utøvelseskurs opsjoner  snittlig utøvelseskurs opsjoner
Utestående opsjoner ved inngangen av året 65,52     466.196  33,10  897.500 
Kansellert i perioden
Utøvd i perioden   33,10 (412.750)
Tildelt i perioden 33,30  110.681  27,73  1.013.350 
Utestående opsjoner ved utgangen av året 57,87  576.877  29,47  1.498.100 

Utestående opsjoner pr 31 desember 2005 har utøvelseskurser fra NOK 27,73 til NOK 65,52
og en gjennomsnittlig løpetid før de termineres på 2,3 år.
Total kostnad bokført som lønnskostnad er NOK 7,6 millioner i 2005.

NOTE 19
forts.
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NOTE 20 Egenkapital

Tomra Systems ASA - NGAAP
 Aksje- Egne Overkurs- Sum Annen Sum Antall
Tall i millioner NOK kapital aksjer fond innskutt EK EK egenkapital aksjer
Balanse pr 1 januar 2004 178,5  0,0 1.418,3  1.596,8  1.390,5  2.987,3  178.486.559   

Årsresultat     94,0  94,0  
Utbytte til aksjonærer     (321,3) (321,3) 
Balanse pr 31 desember 2004 178,5  0,0 1. 418,3  1.596,8  1.163,2  2.760,0  178.486.559   

Årsresultat     (80,4) (80,4) 
Aksjebasert avlønning, ref note 19     7,6  7,6  
Kontantvederlag ved opsjonsutøvelse     (4,3) (4,3) 
Tilbakekjøp av egne aksjer  (4,5)   (206,6) (211,1) 
Utbytte til aksjonærer     (60,9) (60,9) 
Balanse pr 31 desember 2005  178,5  (4,5) 1.418,3  1.596,8  818,6  2 410,9  178.486.559   

Aksjene har en pålydende på 1 NOK. Fri egenkapital pr 31 desember 2005 var NOK 788,5 millioner.
Tomra Systems ASA har i perioden fra 24. oktober til 23. november 2005 kjøpt 4.498.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 
NOK 46,94 pr aksje. Total beholdning av egne aksjer er 4.498.000 ved utgangen av 2005.

KONSERN - IFRS
    Sum  
 Innskutt Omregnings- Opptjent majoritetens Minoritets Sum
Tall i millioner NOK egenkapital differanse egenkapital egenkapital interesse egenkapital  
Balanse pr 1 januar 2004 1.596,8  0,0  979,0  2.575,8  119,2  2.695,0 

Årsresultat   179,3  179,3  15,4  194,7 
Endring i omregningsdifferanser  (137,2)  (137,2) (6,8) (144,0)
Ny-konsoliderte datterselskap/      
utbytte minoritet  (14,1) (4,6) (18,7) (59,8) (78,5)
Aksjebasert avlønning, ref note 19   18,1  18,1   18,1 
Utbytte til aksjonærer   (53,5) (53,5)  (53,5)
Balanse pr 31 desember 2004 1.596,8  (151,3) 1.118,3  2.563,8  68,0  2.631,8 

Årsresultat   8,3  8,3  13,6  21,9 
Endring i omregningsdifferanser  118,5   118,5  4,8  123,3 
Ny-konsoliderte datterselskap/      
utbytte minoritet    0,0  (12,1) (12,1)
Goodwill fra oppkjøp av minoriteter   (7,7) (7,7) 0,9  (6,8)
Kontantvederlag ved opsjonsutøvelse   (10,1) (10,1)  (10,1)
Aksjebasert avlønning, ref note 19   25,5  25,5   25,5 
Tilbakekjøp av egne aksjer (4,5)  (206,6) (211,1)  (211,1)
Utbytte til aksjonærer 1)   (321,3) (321,3)  (321,3)
Balanse pr 31 desember 2005 1.592,3  (32,8) 606,4  2.165,9  75,2  2.241,1 

1) Utbytte var NOK 0,30 ordinært og NOK 1,50 ekstraordinært per aksje i 2005, identisk med forslaget i årsrapporten for 2004.

Omregningsdifferanse
Omregningsdifferansen inkluderer alle valuta differanser som oppstår ved omregning av utenlandske datterselskap som ikke er en  
integrert del av morselskapets virksomhet.

Utbytte 
Etter balansedagen har styret foreslått følgende utbytte for 2005:
Tall i millioner NOK    2005  2004 
NOK 0,35 pr aksje (2004: NOK 1,80)     60,9   321,3  
Utbyttet skal vedtas på selskapets generalforsamling 3 mai 2006. 
    
Fortjeneste pr aksje    2005  2004 
Gjennomsnittlig antall aksjer    178.486.559   178.486.559  
Gjennomsnittlig antall aksjer, justert for egne aksjer    177.843.964     178.486.559  
Gjennomsnittlig antall aksjer, justert for egne aksjer, fullt utvannet *   177.119.497   178.486.559  
* Kun 4 kvartal 2005. Første 3 kvartal ingen utvanning.

Majoritetens egenkapital 31 desember 2005 (millioner NOK)    2.165,9    2.563,8 
Egenkapital pr aksje (NOK)     12,13    14,36 

 
 2005   2004 
 Videreført Avviklet Totalt Videreført Avviklet Totalt   
Årsresultat etter minoritetsinteresse 78,7  (70,4) 8,3  165,0  14,3  179,3 
Fortjeneste pr aksje 0,44 (0,40) 0,05 0,92 0,08 1,00
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NOTE 21 Aksjonærer

Registert 31 desember 2005 Antall aksjer Eierandel   
1. Folketrygdfondet 18.103.100  10,14 %
2. Orkla ASA 7.228.800  4,05 %
3. State Street Bank & Client Omnibus D 6.767.984  3,79 %
4. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 5.316.448  2,98 %
5. Tomra Systems ASA 4.498.000 2,52 %
6. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 4.492.028  2,52 %
7. Vital Forsikring ASA DnB NOR Kapitalforvaltning 3.826.289  2,14 %
8. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3.606.259  2,02 %
9. DnB NOR Norge (IV) VPF 2.782.708  1,56 %
10. Deutsche Bank AG LON 2.496.390  1,40 %
11. SIS Segaintersettle 2.183.974  1,22 %
12. Skagen Vekst 1.903.500  1,07 %
13. Nordea Bank Denmark S/A Nordea (DK) CCA 1.786.130  1,00 %
14. Storebrand Livsforsi P980, Aksjefondet 1.751.988  0,98 %
15. Citigroup Global MAR IPB Client Safekeep 1.559.268  0,87 %
16. Morgan Stanley and C Trading Account 1.540.598  0,86 %
17. Avanse Norge (II) VPF 1.517.175  0,85 %
18. Vollvik Idar H. 1.476.400  0,83 %
19. Lombard Odier Darier General Dossier 1.442.550  0,81 %
20. Nordea Avkastning v/Nordea fondene AS 1.276.453  0,72 %

 Totalt 20 største 75.556.042  42,33 %
  Øvrige aksjonærer 102.930.517  57,67 %
  Total (15.003 aksjonærer) 178.486.559  100,00 %
 
 Aksjer eiet av norske aksjonærer 116.646.083  65,35 %
 Aksjer eiet av utenlandske aksjonærer 61.840.476  34,65 %
 Totalt 178.486.559  100,00 %

NOTE 22 Oppkjøp i 2004/2005

Titech Visionsort AS
Tomra kjøpte 1. juli 2004 100 % av aksjene i Titech Visionsort AS. Kjøpesummen var NOK 206,1 millioner, som medførte en  
goodwill på NOK 184,4 millioner. 

TiTech er verdens ledende leverandør av teknologiske løsninger for identifisering og gjenvinning av høy-verdi material fraksjoner  
som emballasje og papir.
Netto eiendeler anskaffet, samt goodwill som oppsto fra transaksjonen, er spesifisert nedenfor:

 Innregnede Virkelig verdi Balanseførte
Tall i millioner NOK verdier justeringer verdier
Netto eiendeler kjøpt:
Eiendeler ved utsatt skatt 2,7  0,0  2,7 
Goodwill 46,6  0,0  46,6 
Patenter 0,0  10,0  10,0 
Utviklingskostnader 0,0  6,4  6,4 
Eiendom, anlegg og utstyr 2,7  0,0  2,7 
Langsiktige fordringer 0,6  0,0  0,6 
Beholdninger 15,3  0,0  15,3 
Kundefordringer 23,1  0,0  23,1 
Andre kortsiktige fordringer 10,1  0,0  10,1 
Andre investeringer 0,3  0,0  0,3 
Kontanter og kontantekvivalenter 4,1  0,0  4,1 
Pensjonsforpliktelse (2,2) 0,0  (2,2)
Langsiktig gjeld (0,2) 0,0  (0,2)
Andre langsiktige forpliktelser (17,7) 0,0  (17,7)
Leverandørgjeld (8,0) 0,0  (8,0)
Betalbar skatt (2,5) 0,0  (2,5)
Forpliktelser ved utsatt skatt 0,0  (4,8) (4,8)
Skattetrekk, folketrygd, feriepenger (2,1) 0,0  (2,1)
Annen kortsiktig gjeld (12,0) 0,0  (12,0)
 60,8  11,6  72,4 
Goodwill   137,8 
Betalt kontantverderlag   210,2  

Selskapets goodwill   46,6 
Konsernets goodwill   137,8 
Sum goodwill fra transaksjonen   184,4  
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Oppkjøp i 2004/2005

Netto kontantutlegg ved transaksjonen:     

Betalt kontantverderlag  (210,2)
Kontanter og kontantekvivalenter kjøpt opp  4,1 
Sum netto kontantutlegg  (206,1)

Den goodwill som oppstår fra transaksjonen vedrører antatt fremtidig kontantstrøm.

Det overtatte selskapet bidro med NOK 67,6 millioner i omsetning og NOK 17,0 millioner i resultat før skatt i konsernregnskapet  
i perioden fra oppkjøpet fant sted og frem til 31. desember 2004.

Dersom oppkjøpet hadde blitt fullført 1. januar 2004 ville konsernets omsetning økt med NOK 46,5 millioner og resultat før skatt  
ville ha økt med NOK 4,6 millioner.

Orwak Group AB 
I februar 2005 kjøpte Tomra 100% av aksjene i det svenske selskapet Orwak Group AB i Sverige. Kjøpesummen var NOK 111,3  
millioner i kontanter, samt en mulig tilleggskjøpesum på opptil SEK 20 millioner, avhengig av Orwaks inntjening i 2005 og 2006. 
Oppkjøpet har blitt gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2005. 

Orwak er en ledende leverandør av et vidt spekter av komprimeringsløsninger for resirkulering av bla. kartong og papir.  
Netto eiendeler anskaffet, samt goodwill som oppsto fra transaksjonen, er spesifisert nedenfor:

 Innregnede Virkelig verdi Balanseførte
Tall i millioner NOK verdier justeringer verdier
Netto eiendeler kjøpt
Eiendeler ved utsatt skatt 1,1   1,1 
Utviklingskostnader 1,8   1,8 
Goodwill 20,0   20,0 
Eiendom, anlegg og utstyr 17,9  (2,3) 15,6 
Beholdninger 48,9  (5,9) 43,0 
Kundefordringer 55,7   55,7 
Andre kortsiktige fordringer 4,8   4,8 
Kontanter og kontantekvivalenter 1,4   1,4 
Forpliktelser ved utsatt skatt (5,1) 1,4  (3,7)
Leverandørgjeld (25,4)  (25,4)
Betalbar skatt (1,8)  (1,8)
Annen kortsiktig gjeld (59,0)  (59,0)
Forskuddsbetalinger (21,6)  (21,6)
 38,7  (6,8) 31,9 
Goodwill   81,0 
Betalt kontantverderlag   112,9 

Selskapets goodwill   20,0 
Konsernets goodwill   81,0 
Sum goodwill fra transaksjonen   101,0 

Netto kontantutlegg ved transaksjonen   
Betalt kontantverderlag   (112,7)
Kontanter og kontantekvivalenter kjøpt opp   1,4 
Sum netto kontantutlegg   (111,3)

Den goodwill som oppstår fra transaksjonen vedrører antatt fremtidig kontantstrøm.

Camco Recycling Inc.
30. juni 2004 kjøpte Tomra ytterligere 16,5 % av Camco Recycling Inc.
Kjøpesummen var CAD 1,5 million med kontant betaling.
3. februar 2005 kjøpte Tomra de siste 16,5 % av aksjene i selskapet.
Kjøpesummen var CAD 2,1 millioner med kontant betaling.
Det har ikke blitt balanseført ytterligere goodwill som en konsekvens av transaksjonene.

Tomra Latasa Reciclagem SA
I andre kvartal 2004 kjøpte Tomra de resterende 30 % av aksjene i sitt brasilianske datterselskap Tomra Latasa Reciclagem SA.
Kjøpesummen var USD 6 millioner kontant betaling.
Det har ikke blitt balanseført ytterligere goodwill som en konsekvens av transaksjonen.

NOTE 22
forts.
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Avviklet virksomhet

KONSERN - IFRS
Avviklet virksomhet
Tomra besluttet i første halvår 2005 å starte en prosess for å avvikle sitt engasjement i Brasil. Ved regnskapsavslutningen 30. juni 2005 
var derfor enhetens eiendeler og gjeld klassifisert som “holdt for salg” i balansen ihht IFRS 5, og et tap på NOK 80 millioner oppstod 
som en konsekvens av virkelig verdi beregning av enhetens netto eiendeler inklusive goodwill, fratrukket antatte salgskostnader.
I august ble enheten solgt for USD 19 millioner, tilsvarende de bokførte verdiene etter nedskrivningen i andre kvartal.

Analyse av tap fra salg av avviklet virksomhet
Tall i millioner NOK 2005 2004
Driftsinntekter 249,2  370,0 

Driftskostnader  
Kostnader solgte varer 206,9  335,4 
Lønnskostnader 11,9  7,5 
Avskrivninger 4,2  5,7 
Andre driftskostnader 12,6  2,9 
Sum driftskostnader 235,6  351,5 

Driftsresultat 13,6  18,5 

Finansposter  
Finansinntekter 2,8  1,5 
Finanskostnader 2,9  0,7 
Netto finansposter (0,1) 0,8 

Resultat fra avviklet virksomhet før skatt 13,5  19,3 
Skattekostnad 3,9  5,0 
Resultat fra avviklet virksomhet etter skatt 9,6  14,3 

Tap ved verdifall ved virkelig verdiberegning av enhetens netto 
eiendeler, fratrukket antatte salgskostnader 80,0  
Skattekostnad vedrørende tap ved verdifall 0,0  
Sum (tap)/gevinst fra avviklet virksomhet (70,4) 14,3 
  
Avhendelsens effekt på konsernets individuelle eiendeler og forpliktelser
Tall i millioner NOK 2005

Goodwill 84,6  
Eiendom, anlegg og utstyr 43,1 
Beholdninger 13,1 
Kundefordringer 13,8 
Andre kortsiktige fordringer 23,7 
Kontanter og kontantekvivalenter 10,3 
Annen kortsiktig gjeld (19,3)
Leverandørgjeld (9,7) 
Netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser 159,6 
Akkumulerte omregningsdifferanser tidligere ført mot egenkapitalen (37,1) 
Mottatt kontantvederlag 122,5 
Kontanter i avhendet virksomhet (10,3) 
Netto kontantstrøm 112,2  

NOTE 24 Kontanter og kontantekvivalenter

 Tomra Systems ASA Konsern
 NGAAP IFRS
 2005 2004 Tall i millioner NOK 2005 2004

 258,9 726,8 Kontanter og kontantekvivalenter 491,4 983,0
 258,9 726,8 Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen 1) 491,4 983,0

 1) Inkludert bundne bankinnskudd med NOK 19,8 millioner for morselskapet og NOK 22,6 millioner for konsernet.   

Tomra Systems ASA og dets 100 % eide datterselskap deltar i et internasjonalt, fler-valuta konsernkontosystem drevet av DnB. 
Datterselskapenes innskudd og trekk i systemet er gjennom konsernkontoavtalene regulert som fordringer/gjeld mot Tomra Systems 
ASA, og klassifisert ihht til dette i finansregnskapet.

NOTE 23
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NOTE 25

Balanse pr 31. desember 2003
Tall i millioner NOK
Effekt av konvertering  NGAAP 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) IFRS

EIENDELER
Immaterielle eiendeler 502    12     47      (4)   557   
Leasingmaskiner 173      (21)      152   
Andre anleggsmidler 648    (16)           632   
Beholdninger 405      (54)      351   
Fordringer 576            576   
Kontanter og kontantekvivalenter 1.083            1.083   
SUM EIENDELER 3.387    (4)    0    (28) 0    0    (4) 0    0 3.351   

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER          
Innskutt egenkapital 1.597            1.597   
Opptjent egenkapital 997    (41)     (28) 54     (4)   978   
Minoritetsinteresser 119            119   
Forpliktelser ved utsatt skatt 10    (5)        5   
Langsiktig rentebærende forpliktelser 54          (3)  51   
Kortsiktige rentebærende forpliktelser 4          3     7   
Andre forpliktelser 606    42      (54)     594   
SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 3.387    (4)    0    (28) 0    0    (4) 0    0 3.351   

Resultatregnskap 2004          
Tall i millioner NOK          
Effekt av konvertering NGAAP 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) IFRS
Driftsinntekter 2.512            2.512   
Kostnader solgte varer 1.547      (11)      1.536   
Avskrivninger 55      10         65   
Dekningsbidrag 910    0    0    1    0    0    0    0    0 911   
Driftskostnader 626    (1)     (26)  18       617   
Avskrivninger 111     (34)       77   
Resultat før andre poster 173    1    34    27    0    (18) 0    0    0    217   
Tap relatert til Tomra Systems OY         3    3   
Inntekt relatert til Wise Metals Group         54    54   
Driftsresultat 173    1    34    27    0    (18) 0    0    51    268   
Netto finansposter 24            24   
Resultat før skatt 197    1    34    27    0    (18) 0    0    51    292   
Tap relatert til Tomra Systems OY 3           (3) 0   
Inntekt relatert til Wise Metals Group 54           (54) 0   
Skattekostnad 87     3    8         98   
Periodens resultat 161    1    31    19 0    (18) 0    0    0    194   

Balanse pr 31. desember 2004         
Tall i millioner NOK          
Effekt av konvertering NGAAP 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) IFRS

EIENDELER          
Immaterielle eiendeler 624    16    30    58   (9)   719   
Leasingmaskiner 160      (20)      140   
Andre anleggsmidler 624    (35)        589   
Beholdninger 329      (44)      285   
Fordringer 541            541   
Kontanter og kontantekvivalenter 983            983   
SUM EIENDELER 3.261    (19) 30    (6) 0    0    (9) 0    0    3.257   

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER          
Innskutt egenkapital 1.597            1.597   
Opptjent egenkapital 673    (39) 30    (9) 321     (9)   967   
Minoritetsinteresser 68            68   
Forpliktelser ved utsatt skatt 20      3      23   
Langsiktig rentebærende forpliktelser 58          (8)  50   
Kortsiktige rentebærende forpliktelser 3          8     11   
Andre forpliktelser 842    20   (321)     541   
SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 3.261    (19) 30    (6) 0    0    (9) 0    0    3.257   

Forklaringer til overgangen til IFRS

Dette er som nevnt i prinsippnoten, konsernets 
første regnskap som er avlagt i henhold til IFRS.

Regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 har 
blitt anvendt ved utarbeidelsen av finansregn-
skapet pr 31. desember 2005, sammenlignings-

informasjonen for 2004 og ved utarbeidelse av 
IFRS-åpningsbalansen pr 1. januar 2004 (kon-
sernets tidspunkt for overgang til IFRS-er). 

Ved utarbeidelse av IFRS-åpningsbalansen er 
regnskapstall, som tidligere har vært presentert 

i finansregnskapet etter de gamle regnskaps-
prinsipper (NGAAP), justert. I tabellene nedenfor, 
med tilhørende noter, fremkommer forklaringer 
på hvordan overgangen fra NGAAP til IFRS har 
påvirket konsernets finansielle stilling, finansi-
elle inntjening og kontantstrømmer.
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Forklaringer til overgangen til IFRS

Egenkapitalavstemming          
Tall i millioner NOK          
Effekt av konvertering NGAAP 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) IFRS
Egenkapital 31. desember 2003 2.713) (41)  (28) 54     (4)   2.694   
Resultat 161    1    31    19     (18)    194   
Omregningsdifferanser (142)         (142)
Utbytte minoritet/Ny-konsoliderte enheter (73)      (5)   (78)
Utbytte majoritet (321)    267        (54)
Aksjebasert avlønning      18       18   
Egenkapital 31. desember 2004 2.338    (40) 31    (9) 321    0    (9) 0    0    2.632   

Kontantstrømsoppstilling          
Tall i millioner NOK          
Effekt av konvertering NGAAP 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) IFRS
Resultat før skatt 197    1    34    27     (18)   51    292   
Endringer i arbeidskapital 105      (8)      97   
Andre operasjonelle endringer 79    (1) (34) 8     18      (51) 19   
Sum kontantstrøm fra drift 381    0    0    27    0    0    0    0    0    408   

Som kontantstrøm fra investeringer (396)   (27)      (423)

Sum kontantstrøm fra finansiering (76)         (76)

Sum kontantstrøm for perioden (91) 0    0    0    0    0    0    0    0    (91)

NOTE 25
forts.

Note 1 - Ytelser til ansatte 
Endret pensjonsberegning, der man også har 
benyttet muligheten ihht IFRS 1 til å nullstille 
estimatavvik.

Note 2 - Goodwill
I henhold til IFRS avskrives ikke goodwill. Tomra 
har benyttet unntaket i IFRS 1 og ikke rekalkulert 
tidligere oppkjøp.

Note 3 - Utviklingskostnader
I henhold til IFRS skal utviklingskostnader akti-
veres i balansen og avskrives over forventet 
levetid. Dette i motsetning til NGAAP der utgif-
tene kostnadsføres umiddelbart. Akkumulerte 
aktiverbare utviklingskostnader, fratrukket 
akkumulerte avskrivninger er balanseført.

Utviklingskostnader som tidligere har blitt aktivert 
under beholdninger og leasingmaskiner er blitt 
reversert.

Note 4 - Utbytte 
I henhold til IFRS skal utbytte skal først avsettes 
i balansen når det er endelig vedtatt. Styrets 
forslag til utbytte reverseres derfor.

Note 5 - Aksjebasert betaling
Opptjente opsjoner til ansatte og ledere er kost-
nadsført ihht IFRS 2. Virkelig verdi er beregnet 
og kostnadsført som lønnskostnad i resultat-
regnskapet.

Note 6 - Goodwill fra oppkjøp av minoriteter
Ytterligere goodwill som oppstår ved kjøp av 
minoritetenes andel av aksjer i selskap der Tomra 
allerede har majoriteten, er etter IFRS ført rett 
mot egenkapitalen, istedenfor å bli aktivert i 
balansen.

Note 7 - Kortsiktig andel av langsiktig gjeld
Reklassifisert kortsiktig andel av langsiktig gjeld

Note 8 - Andre poster
Andre poster har i henhold til NGAAP blitt rap-
portert etter “Resultat før skatt”. Er under IFRS 
rapportert som del av driftsresultatet.
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Til generalforsamlingen i Tomra Systems ASA

REVISJONSBERETNING FOR 2005
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Tomra Systems ASA for regnskapsåret 2005, som viser et tap på NOK 80,4 millioner for morselska-
pet og et overskudd på NOK 21,9 millioner for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forut-
setningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tapet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Sel-
skapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av 
resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Morselskapets 
regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapslovens regler og Internasjo-
nale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU er anvendt ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Årsregnskapet og 
årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i hen-
hold til revisorlovens krav. 

Grunnlaget for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske 
Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregn-
skapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informa-
sjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i 
og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selska-
pets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Uttalelse
Vi mener at
• selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. 
desember 2005 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regn-
skapsskikk i Norge 
• konsernregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling 31. desember 
2005 og av resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens 
regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i  
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tapet er konsistente 
med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 14. februar 2006
KPMG AS

Henning Aass
Statsautorisert revisor
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>>   TOMRAs viktigste bidrag til samfunnet er at selskapet fortsetter å utvikle  
og drifte gode og stadig mer effektive resirkuleringsløsninger. 

Selskapets samfunnsansvar

TOMRA uttrykte offentlig sin støtte til prinsippene om 
”selskapets samfunnsansvar” (”corporate responsi-
bility”) da TOMRAs retningslinjer for samfunnsansvar 
ble publisert i 2000. Dette var en erkjennelse av at 
TOMRA hver dag påvirker miljø, samfunn og men-
nesker gjennom sin virksomhet. Siden den gang har 
TOMRA årlig rapportert sine ikke-finansielle resultater, 
slik at selskapet skal kunne forstå, kontrollere og 
fjerne eventuelle negative konsekvenser av virk-
somheten sin. 

Hovedmålet for TOMRAs samfunnsengasjement 
har vært å vise at det er mulig for et industrikonsern 
som TOMRA å skape langsiktige positive verdier for 
alle interessenter.

TOMRAs forretningskonsept kombinert med TOMRAs 
forpliktelse til åpen rapportering av ikke-finansielle 
resultater, har bidratt til å sikre TOMRAs posisjon som 
et yndet SRI-investeringsobjekt (socially responsible 
investment) med langvarig medlemskap i alle viktige 
SRI-indekser og -rankinger.

I januar 2005 ble omdømmet ytterligere styrket da 
Global 100-initiativet (www.global100.org) identi-
fiserte TOMRA som et av verdens 100 mest bære-
kraftige selskap. 

TOMRAS RAMMEVERK FOR SAMFUNNSANSVAR
TOMRA har utarbeidet flere dokumenter og retnings-
linjer som forklarer filosofien, verdiene, ambisjonene 
og forventningene som er fundamentale for vår for-
retningspraksis verden over. Alle disse dokumentene 
er tilgjengelige på TOMRAs websider www.tomra.com.

  Misjon, visjon, forretningskonsept og kjerneverdier: 
I disse nøkkeldokumentene beskrives TOMRAs  
eksistensgrunnlag, selskapets hovedmål for frem-
tiden, strategien skal brukes for å nå disse målene, 
og de grunnleggende verdiene som beskriver og 
veileder TOMRA i hverdagen. 

  Retningslinjer for samfunnsansvar: Retningslinjene 
for samfunnsansvar beskriver i et bredere perspektiv 
TOMRAs interne mål for å sikre at alle potensielt 
negative konsekvenser for samfunnet som skyldes 
konsernets virksomhet reduseres til et minimum.
 

  Retningslinjer for god forretningsskikk: TOMRAs 
retningslinjer for god forretningsskikk fastsetter hvilke 
krav og forventninger TOMRA har til sine ansatte med 
hensyn til profesjonell og etisk atferd. 



57

IKKE-FINANSIELLE NØKKELTALL

TOMRAs ikke-finansielle nøkkeltall gjenspeiler positive og negative økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkninger på samfunnet. 
Ettersom TOMRA nå har konvertert til IFRS, presenteres tallene for 2004 både i henhold til NGAAP (inklusive ikke-videreført  
virksomhet) og i henhold til IFRS (eksklusive ikke-videreført virksomhet). 

Operasjonelle nøkkeltall innhentes fra alle datterselskaper på årlig basis. De innsamlede dataene verifiseres og analyseres på et 
aggregert nivå. I år rapporterer TOMRA sine ikke-finansielle nøkkeltall i et konsistent format for femte år på rad.

  2005 2004 2004 2003 2002 2001
  (IFRS) (IFRS) (NGAAP) (NGAAP) (NGAAP) (NGAAP)

Påvirkning på økonomien
Rapporteringsomfang  % av gruppens inntekter 99 99 99 99 99  100
Driftsinntekter NOK millioner 2.413 2.142 2.512 2.463 2.674 2.924
Tilført verdi NOK millioner 877 1.040 1.003 994 1.139 837
- Herunder lønn NOK millioner 795 739 742 717 704 779
- Herunder skatt NOK millioner 55 93 87 87 126 35
- Herunder utbytte NOK millioner 321 54 321 54 45 36
- Herunder finansielle kostnader NOK millioner 5 13 13 27 29 7
- Herunder minoritetsinteresser NOK millioner 14 15 15 18 24 31
- Herunder beholdt i selskapet NOK millioner (313) 126 (175) 91 211 (51)
Utgifter NOK millioner 1.396 965 1.343 1.296 1.342 1.847
Egenkapital NOK millioner 2.166 2.564 2.270 2.594 2.470 2.631
Avkastning på egenkapital % 0,9 6,4 4,7 6,7 10 (0,3)

Påvirkning på miljøet
Energiforbuk GWt 77 75 107 90 106 92
Utslipp av karbondioksid Tonn 21.000 22.000 30.900 27.300 27.900 22.400
Vannforbruk Kubikkmeter 50.600 55.000 63.200 178.000 30.600 30.100
Avfall Tonn 1.580 1.460 1.470 1.650 1.750 1.900
Antall brukte drikkevareemballasjeenheter  Milliarder enheter 26,5 25,7 25,7 26,0 26,2 25,1
Sekundærbearbeiding av materialer Tusen tonn 314 352 352 337 319 350
Aluminiumsgjenvinning Tusen tonn 0 0 42 46 49 44
Avfallssortering av TiTech Visionsort  Tusen tonn 4.500 2.100 2.100 - - -

Påvirkning på mennesker
Antall ansatte # 1.906 1.795 1.972 1.976 2.048 1.994 
Kvinnelige ansatte % 19 17 17 20 19 19
Kvinnelige ledere  % 17 16 16 18 - -
Ansatte som representerer en etniske minoritet  % 34 33 33 21 27 25
Rapporterte skader  # 153 178 178 253 308 359

1)  TOMRAs datterselskaper i Frankrike og Sveits rapporterer ikke pga størrelsen. Distributører og agenter rapporterer ikke.
2)  Estimert antall tomme drikkevareemballasjeenheter som går gjennom panteautomater laget av TOMRA.
3)  TiTech Visionsort AS sin installerte kapasitet (utstyret eies og driftes av kunder).
4)  En ‘Leder’ defineres som en ansatt som har minst én ansatt som rapporterer direkte til seg 
5)  En ansatt defineres som en ’Etnisk minoritet’ dersom han/hun betraktes som en etnisk minoritet i landet der han/hun arbeider
6)  ’Rapporterte skader’ defineres som skader som krever medisinsk oppfølging utover vanlig førstehjelp.
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Eierstyring og selskapsledelse
AKSJONÆRPOLITIKK 
Hovedmålet for TOMRAs aksjonærpolitikk er å  
beskytte aksjonærenes rettigheter og interesser. 
Dette målet nås ved å forvalte konsernets ressurser 
så effektivt som mulig, slik at det skapes akseptable 
kortsiktige operasjonelle og finansielle resultater, 
samtidig som det søkes å sikre langsiktige markeds-
muligheter for selskapet med akseptabel risiko. 
TOMRA har ingen begrensninger på overføring av 
aksjer og har én aksjeklasse. Hver aksje gir eieren 
rett til én stemme. 

RETNINGSLINJER FOR INVESTORRELASJONER (IR)
TOMRA søker å gi aksjonærene og finansmarkedet 
så detaljerte og hyppige opplysninger som mulig, slik 
at prisen på TOMRA-aksjen gjenspeiler de under-
liggende verdiene og det fremtidige vekstpotensialet 
til konsernet på en riktig måte. Et viktig element for 
å nå dette målet er koordinering av møter med in-
vestorer i Europa og Nord-Amerika etter hvert kvartal. 
I tillegg ønsker ledelsen å være tilgjengelig for møter 
på forespørsel fra analytikere og investorer. All viktig 
informasjon som påvirker TOMRA, rapporteres umid-
delbart, og denne informasjonen gjøres tilgjengelig 
på lik linje for alle aktører i finansmarkedet. 

RETNINGSLINJER FOR UTBYTTE 
TOMRA ønsker å sikre høy avkastning på  
investeringene til aksjonærene over tid gjennom en 
kombinasjon av utbytte og kapitalgevinst. TOMRA 
har som mål å opprettholde en høy egenkapitalandel 
som kan danne grunnlaget for videre vekst. Minimum 
NOK 300 millioner i kontanter vil beholdes for å  
finansiere vekst. Kontantbeholdning ut over dette 
beløpet vil utbetales til TOMRAs aksjonærer i form av 
utbytte eller programmer for tilbakekjøp av aksjer. 

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING  
OG SELSKAPSLEDELSE
I TOMRA defineres eierstyring og selskapsledelse 
som de prosessene og kontrollstrukturene som er 
etablert for å ivareta interessene til TOMRAs aksjo-
nærer og andre interessentgrupper, f.eks. ansatte, 
leverandører og kunder. Følgende retningslinjer for 
eierstyring er godkjent av styret: 

Håkon Volldal
Vice President, Investor Relations and Business Development
Telefon  +47 66 79 92 29
Faks +47 66 79 92 50
Mobil +47 97 71 99 73
E-mail hakon.volldal@tomra.no

TOMRAS IR-KONTAKTER:

Ragnhild Ringheim
Investor Relations Coordinator
Telefon  +47 66 79 92 01
Faks +47 66 79 92 50
Mobil +47 91 19 96 60
E-mail ragnhild.ringheim@tomra.no
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1. STYRETS OG LEDELSENS ROLLE 
Styret velges av aksjonærene for å føre tilsyn med ledelsen og 
for å sikre at aksjonærenes og andre involverte parters langsikti-
ge interesser ivaretas. 

2. STYRETS FUNKSJON 
Ansvarsområder: I tillegg til sitt generelle oppsyn med ledelsen, 
har styret også en rekke spesifikke funksjoner, blant annet å: 
a.  gjennomgå, godkjenne og overvåke grunnleggende forretnings-

messige og økonomiske strategier og større selskapsmessige tiltak 
b.  velge og ansette konsernsjefen samt fastsette konsernsjefens 

lønn, definere hans/hennes målsetninger og sikre hans/hennes 
utvikling 

c.  gjennomgå kontrollrutiner, blant annet i forbindelse med regn-
skap, regnskapsanalyse og -oppfølging, IT og budsjettfunksjoner 

d.  vurdere større risikoer som selskaper står overfor, og finne 
løsninger for å minimere disse

e.  gi råd i forbindelse med valget av, evalueringen av og  
utviklingen til den overordnede ledelsen og 

f.  sikre at det finnes prosesser for å opprettholde selskapets 
integritet 

Evaluering av TOMRA-ansatte og -ledelsen: Alle ansatte, inkludert 
den øverste ledelsen, gjennomfører en årlig evaluering av presta-
sjonene sine sammen med sine overordnede for å nå selskapets 
mål. Det gjennomføres jobbsamtaler mellom ledere og deres 
underordnede for å definere hvilke mål som skal nås i året som 
kommer. Styret gjennomfører regelmessig en systematisk gjen-
nomgang av den øverste ledelsen, inkludert en årlig evaluering av 
konsernsjefen. Ved hjelp av disse prosessene forsøker styret å 
sikre at alle ansatte og ledelsen fokuserer på å utvikle selskapet 
i samme retning. 

Styremøter: Styret avholder 6 til 8 regelmessige møter per år. To 
av disse møtene holdes hos TOMRAs datterselskaper i utlandet 
og er bundet av spesifikke, strategiske markedsmuligheter. På 
grunn av all tiden aktiviteter i forbindelse med TOMRA-styret  
krever, oppfordres TOMRAs styremedlemmer til å begrense sine 
styreverv til maksimalt fem større verv. 

3. STYREKOMITEER 
Styret vil til enhver tid ha en revisjonskomité, en kompensasjons-
komité, en nominasjonskomité og eventuelle andre komiteer som 
styret finner nødvendig. Hver komité vil utføre pliktene som styret 
pålegger den, og som er i overensstemmelse med komiteens 
stiftelsesdokument. 

Revisjonskomité: Revisjonskomiteen, som består av to eksterne 
direktører uten utøvende myndighet, oppnevnes av styret for å 
hjelpe til med å oppfylle forpliktelsene om å føre tilsyn med  
selskapets interne regnskaps- og revisjonsprosesser, ved å kon-
trollere den årlige og foreløpige finansrapporteringen og vurdere 
uavhengigheten til de eksterne revisorene. Komiteen fungerer også 
som rådgiver når det gjelder å identifisere, forstå og vurdere  
selskapets driftsmessige og økonomiske risikoer. 

Kompensasjonskomité: Kompensasjonskomiteen, som må bestå 
av minst to eksterne direktører uten utøvende myndighet, hjelper 
styret med å oppfylle ansvaret om å fastsette TOMRAs lønnsretnings-
linjer, lønnen til TOMRAs konsernsjef, eventuelle opsjonsprogrammer 
og pensjonsprogrammer for TOMRA-ledelsen og eventuelle bonus-
systemer og pensjonsprogrammer for TOMRA-ansatte. Komiteen 
overvåker også implementeringen av TOMRAs retningslinjer for 
avlønning. 

Nominasjonskomité: Komiteen, som består av TOMRAs styre-
formann og to eksterne og uavhengige representanter, utnevnes 
av styret for å evaluere og nominere nye kandidater til styret, som 
skal velges på den årlige generalforsamlingen. 

4. STØRRELSEN PÅ OG UTVELGELSEN AV STYRET 
Styret mener at seks til åtte medlemmer er en passelig størrelse 
på grunnlag av selskapets gjeldende aktiviteter og forretnings-
kompleksitet. TOMRAs styre består for tiden av fem medlemmer 
uten utøvende myndighet og to medlemmer som velges blant 
TOMRA-ansatte i Norge i overensstemmelse med norske lover  
og regler. Eksterne styremedlemmer, inkludert styreformannen, 
velges direkte av selskapets aksjonærer. 

5. STYRETS UAVHENGIGHET 
Alle eksterne styremedlemmer må være uavhengige. Et eksternt 
styremedlem må oppfylle følgende kriterier for å defineres som 
uavhengig: 
a. må ikke ha vært ansatt i selskapet i de tre foregående årene 
b.  må ikke ha noen felles interesser med andre styremedlemmer 

eller konsernsjefen og 
c.  må ikke ha eller representere betydningsfulle forretnings-

forbindelser med selskapet 

6. STYREMEDLEMMENES KOMPENSASJON 
Styret gjennomgår og anbefaler årlig formen og størrelsen på 
styremedlemmenes kompensasjon. Styret vil også utarbeide et 
forslag som må godkjennes på den årlige generalforsamlingen 
når det gjelder styremedlemmenes årlige godtgjørelse. 

De siste årene har det vært vanlig i TOMRA å betale eksterne 
styremedlemmer et fast honorar. Ansatterepresentanter i styret 
betales et lavere fast beløp, siden det forutsettes at styrearbei-
det utføres i løpet av arbeidstiden som betales av TOMRA. Godt-
gjørelse for både eksterne og interne styremedlemmer kan også 
innebære opsjoner og andre former for kompensasjon. 

7. EGENEVALUERING AV STYREMEDLEMMENE 
Styret og alle komiteene gjennomfører en årlig egenevaluering av 
prestasjonene sine for å vurdere om styret og alle komiteene 
fungerer effektivt. Gjennomgangen diskuteres i et samlet styre 
én gang i året. 

8. ETIKK OG INTERESSEKONFLIKTER 
Styret forventer at TOMRAs styremedlemmer, i tillegg til ledere og 
ansatte, til enhver tid oppfører seg etisk forsvarlig og at de følger 
de etiske retningslinjene til TOMRA og selskapets kjerneverdier. 
Hvis det oppstår en faktisk eller potensiell interessekonflikt for 
et styremedlem, skal styremedlemmet straks informere styrefor-
mannen eller konsernsjefen. Hvis det finnes en betydelig konflikt 
som ikke kan løses, må styremedlemmet trekke seg. 

9. RAPPORTERING AV SAKER TIL STYREMEDLEMMER  
SOM IKKE ER ANSATT 
Alle som er opptatt av TOMRAs opptreden på et område, inkludert 
regnskap, interne regnskapskontroller eller revisjonssaker, kan 
kommunisere dette direkte til alle styremedlemmer som ikke er 
ansatterepresentanter, eller til medlemmer av revisjonskomiteen. 
Slik kommunikasjon kan være konfidensiell eller anonym. All slik 
kommunikasjon skal sendes inn skriftlig, merkes “Personlig og 
konfidensielt”, og sendes til TOMRAs hovedkontor merket “Tomras 
revisjonskomité” eller til et styremedlem som ikke er ansatt i sel-
skapet, merket “Personlig og konfidensielt”. 
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