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2013 har vist at vi er på riktig vei 
og har evnet å leve opp til vår visjon.

cvC

Sammen har alle ansatte bidratt 
til at vi har styrket selskapets 
økonomiske fundament, det 
gjelder innenfor alle våre 
forretningsområder.

Jeg vil takke hver enkelt ansatte for 
innsatsen. Alle og enhver er viktige 
og betydningsfulle for at vi når våre 
mål.  Vi passerte hundre ansatte 
i 2013, og er dermed blitt en stor 
arbeidsplass. Dette forplikter. 

Vi er avhengig av hverandre for å 
lykkes og et godt omdømme er viktig 
for at vi skal lykkes også i fremtiden.  

Vår visjon er å være et nyskapende 
og konkurransedyktig avfallsselskap 
med fornøyde brukere.

2013 har vist at vi er på riktig vei og 
har evnet å leve opp til vår visjon.

Ingen dager er like, og hver dag 
møter vi nye problemstillinger, og 

vi blir stilt overfor både interne og 
eksterne utfordringer.

Ofte er de interne utfordringene de 
mest krevende. Det er da ekstra 
viktig at vi alle viser takknemlighet 
for at vi som bedrift lykkes. 

Vi kan ikke ta noe for gitt, og det blir 
da ekstra viktig i fortsettelsen at vi 
bygger broer mellom oss og våre 
omgivelser, og at vi internt skaper 
forutsigbarhet.

Våre kjerneverdier – ærlighet, 
hensynsfullhet, rettskaffenhet og 
kunden i fokus - er selskapets 
essensielle og varige læresetninger 
som ikke lar seg kompromittere av 
økonomisk vinning eller kortsiktig 
hensiktsmessighet. 

I fortsettelsen blir det viktig å 
ivareta vår kjerne og samtidig 
stimulere til utvikling. Uten å være 
åpne for endring og bevegelse 

L E D E R

Takk!
Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble 
for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006.
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Vår visjon er å være 

et nyskapende og 

konkurransedyktig 

avfallsselskap med 

fornøyde brukere.” Renovasjonen IKS transporterte totalt over 89 000 
tonn avfall i 2013. Næringsavfall utgjør 20 000 tonn og 
husholdnings avfall cirka 70 000 tonn.  I tillegg kommer 
avfall fra returpunkter og gjenvinnings stasjoner.

Oversikt over mengder 
Renovasjonen IKS i 2013

L E D E R

fremover, kan vi bli hengende etter i 
et marked som kontinuerlig endrer 
seg, eller til og med opphører å 
eksistere. 

Vi skal ha et langsiktig fokus og 
arbeide ut fra dette, samtidig som vi 
skal være åpne for at virksomheten 
kan bli stilt overfor interne og 
eksterne utfordringer.  Det blir da 
viktig å velge vår vei i samsvar med 
vår identitet, forutsetninger og 
verdier. 

Makter vi å ivareta kjernen samtidig 
som vi stimulerer til utvikling, kan vi 
få en positiv dynamisk og gjensidig 
påvirkning som vil bidra til at vår 
visjon med å være et nyskapende og 
konkurransedyktig avfallsselskap 
med fornøyde brukere blir vår 
retning og vei også i fortsettelsen. 
Vårt slagord - miljø i praksis- er vårt 
kompass. 

Alle virksomheter gjennomgår 
ulike livsfaser. Det gjelder også vår 
virksomhet. 2013 var vårt 8 driftsår, og 
vi er nå etablert som en viktig aktør 
innen avfallshåndtering i regionen. 

På disse årene har vi utviklet 
vårt særpreg. Det er viktig at vi i 
fortsettelsen videreutvikler det vi er 
gode på. Det er når vi går våre egne 
veier at vi finner og videreutvikler vår 
særegenhet.

“

Kurt Sædberg
ADM. DIrektør
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  2009 2010 2011 2012 2013

PAPIR 711 923 1203 1444 1610

REST 1835 2442 3278 4290 5482

BIO 487 582 852 1072 1290

PLAST 68 87 92 122 148

GLASS 161 229 231 242 343

TØY 0 13 35 42 66

TONN 3262 4276 5691 7211 8940

Mengder levert avfall til gjenvinningsstasjonene

Fraksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

Papir 346 266 272 342 354 317 255 263 324 339 317 662 4057

Glass/metall 64 36 44 58 41 52 42 43 32 46 37 198 693

Tøy 26 22 26 36 32 35 31 37 33 33 25 55 391

Plast 22 38 29 38 38 34 31 37 34 36 34 70 441

Farlig avfall 1 5 2 1 1 1 1 12

Våtorganisk 570 362 377 550 706 729 725 710 577 567 506 768 7147

Hageavfall 2 49 28 156

EE avfall 6 7 9

ENERGI/FEKS 695 549 551 711 745 647 663 686 612 682 626 1761 8928

21 834 tonn avfall

Fraksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

Papir 731 578 589 704 737 654 600 584 717 747 703 820 8064

Glass/metall 170 134 134 143 145 17 121 133 146 135 131 20 1429

Tøy 51 44 511 72 63 69 61 74 96 65 49 13 1168

Plast 45 44 41 48 47 49 53 44 57 43 33 77 584

Farlig avfall 1 1 4 3 1 3 3 3 10 7 0 1 37

Våtorganisk 963 662 716 973 1328 1248 1203 1183 1183 1167 963 826 12415

Hageavfall 9 26 77 83 20 63 71 55 22 12 438

EE avfall 2 7 4,9

ENERGI/FEKS 1811 1383 1480 1701 1858 1560 1637 1739 1559 1823 1432 1838 19811

Grovavfall 34,9 33,9 43,8 15,1 50,5 47,2 0 28,6 60,4 56,2 53,2 42,9 466,5

44 417 tonn avfall

HuSHOLDNINGSAVFALL STAVANGER KOMMuNE 

HuSHOLDNINGSAVFALL SANDNES KOMMuNE 

INNSAMLET AVFALL FRA NEDGRAVDE AVFALLSSYSTEMER

NEDGRAVD

Stavanger
Sandnes

0 1000 2000 3000 4000

Hageavfall 2013 

AVFALL RENOVASJONEN IKS

70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000

2007 77 775

2008  77 631

2009  74 644

2010  75 597

2011  92 311

2012  95 807

2013  89 171
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Styreberetning 2013 for 
Renovasjonen IKS  
Renovasjonen IKS er organisert som et konsern, hvor morsel-
skapet er organisert som interkommunalt selskap og datter-
selskapene som to AS, henholdsvis Renovasjonen Egenregi AS 
og Renovasjonen Næring AS. 

renovasjonen IkS ble stiftet 06.12.2004 
med regnskapsmessig virkning fra 
01.01.2006. De deltakende kommuner 
Sandnes og Stavanger har en ansvars- 
andel på 50 % hver.

Datterselskapene renovasjonen 
Næring AS og renovasjonen egenregi 
AS ble stiftet 21.12.2005, med regn-
skapsmessig virkning fra 01.01.2006. 
Selskapene har hver en aksjekapital på 
kr. 100.000 og eies 100% av renovasjonen 
IkS.

Alle tre selskaper har felles forretnings-
adresse i Stavanger.

Det er inngått eieravtale og selskaps- 
avtale mellom eierkommunene vedtatt av 
de respektive bystyrer.

Prinsippet som er lagt til grunn for 
opprettelse av datterselskapene er å 
skille eiernes egenregioppgaver (hus-
holdningsavfall - gebyrfinansiert) og 

forretningsvirksomhet, (avfall fra  nærings-
liv og annen offentlig virksomhet m.v). 
egenregi virksomheten drives etter selv-
kostprinsippet. Næringsvirksomheten 
drives i markedsmessig konkurranse, 
og skatter av overskuddet.

Visjon og formål

VISJON
renovasjonen IkS skal være et nyska-
pende og konkurransedyktig avfallselskap 
med fornøyde brukere. Vårt slagord miljø 
i praksis, skal være ledende for en miljø-
riktig tjenesteutførelse.
 
FORMåL
Renovasjonen IKS: Selskapet er ei-
erkommunenes konsernselskap som 
eier datterselskaper for innsamling av 
husholdningsavfall (egenregi) og annen 
virksomhet. Morselskapet er eierkom-
munenes produsent av tjenester for inn-
samling og transport av avfall og annen 
tilhørende tjeneste.



Egenregi AS: Innsamling av husholdningsavfall 
i egenregi. Selskapet har ikke erverv til formål 
og det er ikke anledning å utdele utbytte eller 
yte konsernbidrag. Selskapet skal kun være 
gebyrfinansiert og virksomheten skal drives til 
selvkost.

Næring AS: Innsamling av næringsavfall samt 
innsamling husholdningsavfall fra andre enn 
kommunene Stavanger og Sandnes samt annen 
tilknyttet virksomhet. Selskapet kan herunder 
inngå samarbeid med andre virksomheter, her-
under delta i andre virksomheter på eiersiden, 
drive handel og utleievirksomhet, samt råd-
givningsvirksomhet.

Tjenestekvalitet og rammebetingelser
Bestillerorganisasjonene hos eierne er ansvar-
lig for å fastsette tjenestenivå og tjeneste-
omfang for leveranse til egen kommune basert 
på lokale politiske beslutninger. Det er lagt til 
grunn en detaljert og langsiktig eierstrategi.  

Morselskapet renovasjonen IkS har inngått 
hovedavtale med begge eierkommuner. I tillegg 
er det inngått 2-årig driftsavtaler med dattersel-
skapet renovasjonen egenregi AS om innsamling 
av husholdningsavfall i Stavanger og Sandnes 
kommuner. Innenfor segmentet nedgravde 
avfallssystemer er der inngått langsiktig offentlig 
– offentlig samarbeidsavtale mellom 9 kommuner 
i regionen og renovasjonen egenregi AS.

Datterselskapet renovasjonen Næring AS har 
i løpet av året fortsatt sin fine utvikling og har 
nå et godt fundament i det konkurranseutsatte 
marked. Selskapet har skriftlige avtaler om 
tømming av avfall hos en rekke bedrifter fra Hå i 
sør til randaberg i nord. Virksomhetsområdene 
omfatter kundetilpassede løsninger for innsam-
ling og transport av ulike avfallsfraksjoner for 
eiere, og enkeltstående kontrakter/oppdrag for 
privat og næringsliv.   
 
I henhold til avtale med eierkommunen, har 
renovasjonen IkS en delt lokalisering, hvor 
hovedkontor og hovedtyngden av virksomheten 
er etablert på Svanholmen, Forus i Stavanger. 
I Sandnes er selskapet etablert på Vatne drifts-
stasjon med den del av driftsorganisasjonen 
som henter husholdningsavfall i Sandnes. 

Organisasjon
Representantskapet og styre
Bystyrene i eierkommunene Sandnes og 
Stavanger, velger medlemmer til representant-
skapet. Valgperioden er lik kommunevalgperio-
den. representantskapet har 8 medlemmer.

Sammensetning representantskap:
Leder Arne Norheim (Sandnes), øvrige fra 
Sandnes: tove Frantzen / (tove rasmussen 
perm. i 2013)  Sofie Margrethe Selvikvåg, Sigve 
tengesdal. Fra Stavanger: Nestleder eli Aga, 
Ayan A.M. Jama, Summer ejaz og Per Inge 
torkelsen 

representantskapet velger selskapsstyre. Styret 
har 6 medlemmer. to av styrets medlemmer 
er valgt av de ansatte. Styret hadde følgende 
sammensetning:

Leder Ingebjørg S. Folgerø, nestleder kenny e. 
rettore, eimund Nygaard og Inger øverland. 
Ansattes representanter: Bjarne Lie og egil 
Gundersen.

Selskapsstyret er generalforsamling for datter-
selskapene renovasjonen egenregi AS og reno-

vasjonen Næring AS. Begge selskaper 
har ett styremedlem som også er leder.

Adm. direktør kurt Sædberg er styre- 
leder for hvert av datterselskapene.  
økonomisjef Arild Olsen er varamedlem. 

Administrasjon/personell og likestilling
Ledergruppen i renovasjonen IkS har i 
2013 bestått av adm. dir kurt Sædberg, 
økonomisjef Arild Olsen, markedssjef/
daglig leder Næring AS  Harald L. 
Molnes ( 1. halvår), markedssjef Lars 
Bekkeheien (f.o.m oktober), logistikk-
sjef Leif Oftedal og teknisk sjef Svein 
Gåsland. 
 
Administrasjonen utgjorde 10 stillinger i 
konsernet. I tillegg var det 1 driftssjef og 
5 driftsledere i operativ funksjon. 

Målsettingen er å ha en liten administrasjon. 
Det medfører at noen i administrasjonen 
utøver flere stillingsfunksjoner.

Det ble ansatt ny markedssjef som til-
trådte oktober. Ordrekontoret ble styrket 
med en stilling i slutten av året. teknisk 
sjef ble midlertidig tillagt ansvaret som 
daglig leder for datterselskapet Næring 
AS med virkning fra 01.08.13. Dette 
ansvaret er forutsatt overført til den nye 
markedssjefen når løyvedokumentasjon 
er på plass.

Morselskapet ansetter i utgangspunket alt 
personell og leier disse ut til datterselska-
pene, legger strategier, planer og forvalter 
alle felles ressurser som brukes i selska-
pene. kostnadene ved utleie av personell 
til datterselskapene er etter selvkost. 

Styret har vedtatt organisasjonsplan. 
Planen er basert på hvilke funksjoner 
som er nødvendige å få utført for å kunne 
gjennomføre de oppgaver selskapet har 
ansvar for.

konsernet har ved utgangen av 2013  
totalt 102 ansatte. Det er en økning på 
seks Selskapet har eget verksted med 
5 ansatte. 

Bemanningen er styrket med renovatø-
rer innen nye avfallsordninger som ble 
innført ved årsskiftet. I Sandnes  ble det 
innført ny ordning med innsamling av 
plast hos alle husstander. I Stavanger 
ble det innført ny innsamlingsordning for 
hageavfall og grovavfallsordningen ble 
utvidet til å omfatte en ny bydel. Om-
leggingen av sentrumsrenovasjonen til 

 Renovasjonen IKS 
har som strategisk mål 
å sikre en hygienisk og 
betryggende innsamling 
og transport av 
avfall.

cvC
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sekkeløsning og el-bil ble styrket med en 
renovatør.

Gjennomsnittsalderen er 43,9 år. 
tradisjonelt har renovatørfaget vært et 
mannsdominert yrke. Det gjenspeiler seg 
også i vårt selskap. Det er 6 fast ansatte 
kvinner. Det er en målsetting å ansette 
flere kvinnelige medarbeidere. Målsettingen 
synliggjøres i ansettelsesprosessen.  

korttidssykefraværet  utgjorde 3,1%, 
mens langtidssykefraværet utgjorde 
7,5%. Samlet gir dette et fravær på 
10,6%,  som er en nedgang på 1,1 %  
i.f.h.t. 2012. Det er langtidsfraværet som 
har den relativt største nedgang. reduk-
sjonen er på 1,1 %.

Det er fokus på å redusere sykefraværet 
ved oppfølging og tilrettelegging av 
arbeid. Selskapet har inngått avtale om 
bedriftshelsetjeneste. Det er faste rutiner 
for oppfølgings- og dialogmøter med 
sykemeldte med det mål å øke mulig- 
hetene for å komme raskere tilbake i  
arbeid. Det er etablert et godt samarbeid 
mellom bedrift, bedriftstjenesten og NAV i 
oppfølgingsarbeidet. 

Alle ansatte er tilsluttet kommunal 
Lands Pensjonskasse (kLP). Selskapet 
har vedtatt eget personalreglement.

Nye kjøretøy som ble anskaffet i 2013 har 
vekting på miljø, kvalitet og funksjons-
messige egenskaper. Det ble anskaffet 
9 nye kjøretøy. totalt har selskapet pr 
31.12.13. 71 kjøretøy i drift inkludert 5 
reservebiler. Bilparken består av reno-
vasjonsbiler, containerbiler, krokliftbiler, 
spesialbiler for tømming av nedgravde 
avfallsløsninger, samt kjøretøy til inn-
samling av matavfall fra storhusholdning 
og administrative kjøretøy. Selskapet har 
også to mindre el-biler som er tilpasset 
for innsamling av avfall i sentrums- 
områder i Stavanger i samsvar med nye 
reguleringsbestemmelser for området. 
Det ble i 2013 skrotet/avskiltet 3 kjøretøy.

Etikk
Selskapet har vedtatt egne etiske ret-
ningslinjer som er gjort kjent for alle 
ansatte. Det er et krav at retningslinjene 
skal følges. Hovedmålet for selskapets 
etiske retningslinjer er å skape felles 
holdninger til hvordan selskapet skal 

drives, slik at eiere, kunder, ansatte, 
offentlige myndigheter og så vel samar-
beidende som konkurrerende selskaper 
til enhver tid har tillitt til selskapets 
profesjonalitet og integritet.

Diskrimineringsloven
Våre etiske retningslinjer presiserer at 
selskapets kultur skal være preget av 
ærlighet, hensynsfullhet og rettskaffen-
het. De etiske retningslinjer sammen 
med vårt personalreglement skal bygge 
opp under en kultur og policy i selskapet 
som lever opp til intensjonen med diskri-
minerings- og tilgjengelighetsloven. 

Styrets fokus i 2013
Styret har hatt fokus rettet mot strategi, 
økonomi, ressursbruk og kvalitetssikring.

Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøutvalget har følgende 
medlemmer:
Fra administrasjonen: 
kurt Sædberg, Svein Gåsland og 
Harald L Molnes (frem til 01.07.13).                                                                                                
Fra ansatte: Jan Ivar kaarvaag, 
Johnny Danielsen og Oddgeir Helliesen.

HMS, kvalitetssikringssystemer 
Selskapet har etablert styringssystem 
innen kvalitet, Ik/HMS og ytre miljø. Det 
er inngått avtale med Forusakutten AS 
om bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. 
Det er utarbeidet handlingsplan for 
systematisk HMS-arbeid i konsernet. 
Alle ansatte er tilbudt vaksinasjon etter 
anbefaling i henhold til mulig helserisiko. 
Det er innrapportert 15 skader. Av disse 
medførte 9 skader sykefravær, herav 4 
lang og 5 korttid.  

Ytre miljø
renovasjonen IkS er en miljøbedrift 
med viktige oppgaver innenfor avfall-
sektoren som i sum reduserer uønskede 
belastninger på ytre miljø. Selskapet har 
utarbeidet eget styringssystem som skal 
dekke relevante aktiviteter med hensyn 
til ytre miljø. (Dokumentene tilfredsstiller 
ISO: 14001:2004).
Selskapet har 9 gassdrevne renovasjons-
biler. Det er en økning på 3 stk i 2013. 
Forøvrig tilfredsstiller alle nyanskaffelser 
av renovasjonsbiler eUrO krav til CO2 ut-
slipp. I 2013 ble 3 eldre dieseldrevne biler 
skrotet. Det ble anskaffet 9 nye kjøretøy 
med lavutslipp. 

Selskapet har også hovedtyngden av mat- 
avfallsinnsamling fra storhusholdning 
som hotell, kantiner mv i regionen. Av 
matavfallet blir det produsert biogass.

Selskapet har som et strategisk mål å 
utføre alt arbeid med respekt og omtanker 
for liv, helse og ytre miljø. 

Fortsatt drift
Styret mener det fremlagte regnskapet 
gir et rettvisende bilde av driften og den 
finansielle stilling. Det er lagt til grunn 
fortsatt drift i årsregnskapet, og styret 
bekrefter at forutsetningene for fortsatt 
drift er til stede.

årsresultat 
konsernet og mor hadde en samlet 

brutto omsetning på kr 239 mill. mot 
kr 227 mill. i 2012. eliminert for interne 
transaksjoner hadde konsernet i 2013 
en netto omsetning på kr. 146,42 mill. 
Driftskostnadene er på kr 138,45 mill. 
Herav utgjør selvkostvirksomheten kr 
71,69 mill. Morselskapet har mottatt et 
netto konsernbidrag på kr 6,0 mill. fra 
datterselskapet renovasjonen Næring 
AS. Ordinært resultat før skatt er kr 7,25 
mill. og ordinært resultat etter skatt 
ble kr 5,07 mill. i overskudd.  Innenfor 
selvkostområdet (renovasjonen egenregi 
AS) var det et mindre forbruk på kr. 4,53 
mill. Beløpet er tilbakeført til kommunene 
og regnskapet er gjort opp i null. 

Disponering av årsresultat 
Ordinært resultat etter skatt på kr 5,07 

mill. foreslås fordelt slik; kr 3,07 mill. 
overføres til annen egenkapital, totalt kr 
2,0 mill. utbetales som utbytte til eier-
kommunene. 

Skatt
Datterselskapet renovasjonen egenregi 
AS driver sin virksomhet innen lovpå-
lagt innsamling av husholdningsavfall 
og skal ikke drive med overskudd. I 
henhold til de offentligrettslige 
rammer for denne type virksomhet 
har dette selskapet kun anledning til 
å utføre tjenester til selvkost og svarer 
derav ikke skatt. Datterselskapet  
renovasjonen Næring AS konkurrerer 
på det frie markedet og driver sin 
virksomhet på ordinære forretnings-
messige vilkår. 

konsernet er derav skattepliktig av den 
del av virksomheten som ligger utenfor 
selvkost området. Beregnet skatt er 
kr 2,19 mill. 

Investeringer, balanse og 
likviditet  
Investeringer i utstyr 
Det er vedtatt en dynamisk utskiftnings-
plan for bilparken. I 2013 ble det tatt i 
bruk 9 nye kjøretøy. 5 av kjøretøyene ble 
anskaffet i anledning innføring av nye 
avfallsordninger i Stavanger og Sandnes 
kommuner. Av de nye kjøretøy er 7 stk 
komprimatorbiler, 1 stk skapbil og 1 stk 
kjøretøy administrasjon. I tillegg fikk vi 
overført en mindre el-bil fra Stavanger.

Ved utgangen av 2013 hadde bilparken en 
gjennomsnittsalder på 5,8 år. Det benyt-
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Inger Øverland
STYREMEDLEM

Bjarne Lie
STYREMEDLEM

Egil Gundersen
STYREMEDLEM

Kenny E. Rettore
NESTLEDER

Eimund Nygård
STYREMEDLEM

Ingebjørg S. Folgerø
STYRELEDER

Kurt Sædberg
ADM. DIREKTØR

tes leasing som finansieringsform. Styret 
har i tillegg vedtatt en anskaffelsesplan 
for containere, utstyr, m.v. Anskaffelsene 
forutsettes finansiert ved kontantkjøp, 
alternativ benyttes også leasing som 
finansieringsform.

Balanse 
konsernets totalkapital utgjorde pr. 
31.12.13 kr 102,3 mill. og konsernets 
egenkapital er kr 25,99 mill. egenkapital- 
andelen er 25,4 %  mot 24,5 % i 2012.
Langsiktig gjeld til eierkommunene er 
kr 1,65 mill., gjeld leasing transportmidler 
er kr 31,59 mill. Pensjonsforpliktelsene 
utgjorde kr 13,26 mill. 

Likviditet
Selskapets likviditet er god. Opparbeidet 
likviditetsreserve er i 2013 delvis benyttet 
til investeringer, totalt kr. 1,45 mill. i con-
tainere, avfallsbeholdere og utstyr samt 
kr 0,35 mill. til kjøp av ny bil administrasjon. 

Risiko
Strategisk risiko
renovasjonen IkS har som strategisk 
mål å være et bransjeledende og kost-
nadseffektivt selskap med høy service-
grad. konsernstrategien samsvarer med 
store deler av selskapets utvikling og 
ståsted.  

Det har de siste år skjedd en struktur- 
endring gjennom oppkjøp blant våre 
konkurrerende selskaper. Lokalt er 
den strategiske risiko fortsatt lav, men 
oppkjøpene den senere tid medfører en 
skjerpet konkurranse. Dette vil kunne 
 påvirke prisutviklingen ytterligere i 
markedet. På nasjonalt nivå kan bruk av 
ulike rammebetingelser som lønns- og 
arbeidsvilkår ved deltakelse i større loka-
le anbud medføre en strategisk risiko. 

Finansiell risiko
renovasjonen IkS har to langsiktige 
lån overfor våre eierkommuner på til 
sammen kr. 3,69 mill med 3 måneders 
NIBOr-rente. Nyanskaffelser av større 
kjøretøy finansieres gjennom leasing. 
Anskaffelse mindre kjøretøy og contai-
nere/utstyr foretas over drift. resultatet i 
selskapet vil kunne påvirkes av rente- 
utviklingen i markedet.

Markedsrisiko
Markedsrisikoen for konsernet utgjør 50 
prosent fordi selskapets aktivitet i 2013 
var tilnærmet likt fordelt på utførelse 
av eierkommunenes lovpålagte renova-
sjonsoppgaver og den konkurranseutsat-
te virksomheten i næringsselskapet. 

en hardere konkurranse om avfalls- 
volumene i Sandnes og Stavangerregionen 

har medført et prispress i markedet, 
spesielt mot næringslivskunder. 
 
Nye nasjonale/internasjonale konkur-
renter etablert i distriktet, vil sann-
synligvis på sikt bruke ressurser for å 
tilegne seg en større andel av marked- 
ene i rogaland bl.a ved å inngå nasjonale 
avtaler. 

Omdømme
renovasjonen IkS er en offentlig eid 
bedrift som har sitt hovedarbeidsområdet 
innen miljørettet virksomhet, hvor en 
er spesielt eksponert for omdømmerisiko 
knyttet til helse, miljø og sikkerhet, 
eksternt og internt. Det er viktig at 
selskapet har spesiell oppmerksomhet 
knyttet til transport og levering av avfall 
til godkjente mottak, med kontroll over 
leverte avfallsmengder. 

renovasjonen IkS har som strategisk 
mål å sikre en hygienisk og betryggende 
innsamling og transport av avfall.

Revisjon
revisjonen av er utført av rogaland  
revisjon IkS. erga revisjon AS har 
revidert datterselskapene.
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Viktige hendelser 2013
cvC

cvC

cvC

cvC

cvC

cvC

cvC

cvC

cvC

RESULTATREGNSKAP
  
 Morselskap    Konsernet 
 2013 2012  Noter  2013  2012
     
   DRIFTSINNTEKTER 
   OG DRIFTSKOSTNADER   
   Driftsinntekter   
  100 841 453   96 007 863  Salgsinntekt   143 841 196   135 362 210 
  2 386 641   121 849  Annen driftsinntekt   2 576 514   599 799 
  103 228 095   96 129 712  Sum driftsinntekter   146 417 710   135 962 009 
     
   Driftskostnader   
  11 603 171  8 967 348 Varekostnad 2  28 078 364  26 903 745 
  66 121 144  63 058 288 Lønnskostnad 1  67 467 075   64 478 423 
  12 741 267  12 504 639 Avskrivning på varige driftsmidler 3  12 741 267   12 504 639 
  0  101 976 Nedskrivning av varige driftsmidler 3  0  101 976 
  10 693 856  9 861 184 Annen driftskostnad 2  30 159 932  26 925 431 
 1 01 159 439  94 493 435 Sum driftskostnader   138 446 637   130 914 213 
     
 2 068 656 1 636 277 Driftsresultat   7 971 073   5 047 796 
     
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
   Finansinntekter   
  387 982   251 896  Annen renteinntekt   985 780   678 904 
  6 000 000   4 290 000  Annen finansinntekt   1 356   0 
  6 387 982   4 541 896  Sum finansinntekter   987 136   678 904 
     
   Finanskostnader   
  1 696 654   1 328 776  Annen rentekostnad   1 700 309   1 350 928 
  1 615   2 310  Annen finanskostnad   4 018   28 271 
  1 698 269  1 331 085 Sum finanskostnader   1 704 327   1 379 199 
     
 4 689 713 3 210 811 Sum netto finansposter   (717 193)  (700 295)
     
 6 758 369 4 847 088 Ordinært resultat før skattekostnad   7 253 880   4 347 501 
 2 040 125 1 267 384 Skattekostnad på ordinært resultat 12  2 185 107   1 267 609 
 4 718 244 3 579 704 Ordinært resultat   5 068 773   3 079 892 
     
   EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER   
     
 4 718 244 3 579 704 Årsresultat   5 068 773   3 079 892 
     
   Forslag til disponering   
  0   0  konsernbidrag   0   0 
  0   0  Avsatt utbytte konsern   0   0 
 2 000 000 1 000 000 Avsatt utbytte 11  2 000 000   1 000 000 
  0   Spart skatt på konsernbidrag   0   0 
 2 718 244 2 579 704 Overføringer annen egenkapital 8  3 068 774   2 079 892 
 4 718 244 3 579 704 Sum disponert   5 068 774   3 079 892 

Samlet inn og transportert over 90 000 tonn 
avfall

Inngått avtale om ny innsamlingsordning 
i Stavanger sentrum med el-biler og 
sekkeløsning

Grovavfallsordning vedtatt utvidet til å omfatte 
alle bydeler i  Stavanger og Sandnes kommuner

Første driftsår om off-off samarbeid innen 
nedgravde avfallssystemer med 9 kommuner ble 
gjennomført på en positiv måte  for alle deltakere

Vi ble for første gang over 100 fast ansatte  i 
konsernet

Vedtatt ny avfallsinnsamlingsordning for farlig 
avfall i eierkommunene

tatt i bruk 9 nye kjøretøy

økonomisk resultat på over 10%

Første driftsår med transport av avfall fra 
gjennvinningstasjon på Nærbø i Hå kommune

Arne Norheim
Leder representantskapet
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BALANSE       
      
Morselskap    Konsernet   
 2013 2012  Noter 2013 2012  
   EIENDELER     
   Anleggsmidler    
 
  5 256 263   4 515 206  Utsatt skattefordel 12  5 432 237   4 655 811   
 5 256 263   4 515 206     5 432 237   4 655 811   
        
   Varige driftsmidler     
 6 852 224 8 867 249 Maskiner og anlegg  6 852 224 8 867 249  
 34 345 613 31 477 746 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner   34 345 613 31 477 746  
 41 197 838 40 344 995 Sum varige driftsmidler 3 41 197 838 40 344 995  
        
   Finansielle anleggsmidler     
       
 220 000 220 000 Aksjer i datterselskap  0 0  
 1 166 212 951 205 egenkapitalinnskudd kLP 4,9 1 174 021 956 223  
 1 386 212 1 171 205 Sum finansielle anleggsmidler  1 174 021 956 223  
 47 840 313 46 031 406 Sum anleggsmidler  47 804 096 45 957 029  
        
   Omløpsmidler     
 2 070 520 1 934 505 Varer 13 2 070 520 1 934 505  
 2 070 520 1 934 505 Sum Varer  2 070 520 1 934 505  
        
   Fordringer     
 15 399 815 10 686 550 kundefordringer 5 13 947 764 18 240 663  
 16 434 984 17 004 267 Andre fordringer 5 5 595 676 5 862 502  
 31 834 799 27 690 817 Sum fordringer  19 543 440 24 103 164 
 
 13 754 573 12 613 528 Bankinnskudd og kontanter  6 32 882 667 17 292 409  
 13 754 573 12 613 528 Sum bankinnskudd og kontanter  32 882 667 17 292 409 
 
 47 659 891 42 238 849 Sum omløpsmidler  54 496 627 43 330 078  
 
 95 500 204 88 270 255 SuM EIENDELER  102 300 723 89 287 107  
        
   EGENKAPITAL OG GJELD     
   Egenkapital     
   Innskutt egenkapital     
        
 1 200 000 1 200 000 Annen innskutt egenkapital 7,8 1 200 000 1 200 000  
 1 200 000 1 200 000 Sum bunden egenkapital  1 200 000 1 200 000  
  
   Opptjent egenkapital     
 21 123 207 18 404 963 Annen egenkapital 8 23 787 778 20 719 005  
 21 123 207 18 404 963 Sum annen egenkapital  23 787 778 20 719 005  
 
 22 323 207 19 604 963 Sum egenkapital  24 987 778 21 919 005 
 

Morselskap    Konsernet   
 2013 2012  Noter 2013 2012
   Gjeld     
   Avsetning for forpliktelser     
 12 869 767 11 494 714 Netto pensjonsforpliktelser inkl. arb.giv.avg. 9 13 263 993 11 852 363  
 12 869 767 11 494 714 Sum avsetning for forpliktelser  13 263 993 11 852 363  
        
   Annen langsiktig gjeld     
 33 244 350 30 923 580 øvrig langsiktig gjeld 10 33 244 350 30 923 580  
 33 244 350 30 923 580 Sum annen langsiktig gjeld  33 244 350 30 923 580  
 46 114 117 42 418 294 Sum langsiktig gjeld  46 508 343 42 775 943  
        
   Kortsiktig gjeld    
 5 109 966 1 260 008 Leverandørgjeld 11 7 956 886 4 144 659  
 2 834 591 4 515 206 Betalbar skatt 12 3 014 942 4 515 431  
 5 921 999 9 060 962 Skyldige offentlige avgifter 11 3 182 941 4 619 271  
 2 000 000 1 000 000 Utbytte 11 2 000 000 1 000 000 
 11 196 324 10 410 823 Annen kortsiktig gjeld 11 14 649 834 10 312 798  
 27 062 881 26 246 999 Sum kortsiktig gjeld  30 804 602 24 592 159  
 
 73 176 997 68 665 292 Sum gjeld  77 312 945 67 368 102 
 
 95 500 204 88 270 255 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  102 300 723 89 287 107 



K O N T A N T S T R Ø M O P P S T I L L I N G  I N D I R E K T E  M O D E L L22 23N O T E R

REGNSKAPSPRINSIPPER

renovasjonen IkS ble opprettet fra 01.01.2006. Deltakende kommuner er Stavanger og Sandnes. Årsregnskapet er satt opp i 

samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, med tillegg for interkommunale selskaper ihht. forskrifter 

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17. Desember 1999.     

 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:   

• transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.  

• Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.  

• Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.  

• Urealistisk tap skal resultatføres.  

• Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode.  

• Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet 

   avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre 

   resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.  

• Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere   

   årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen. Andre unntak fra kongruensprinsippet skal gjøres når det er i samsvar 

   med god regnskapsskikk.  

 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.   

• Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

  avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved 

  avvikling.  

• Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.    
 
Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. 

Pensjonsordningen er ytelsesbasert.Selskapet er skattepliktig.  Finansielle leieavtaler er balanseført. 

            

1 Ansatte, godtgjørelser m.v.      

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:  2013   2012    

Lønninger  50 175 963 46 688 689  

Arbeidsgiveravgift  8 272 398 7 944 075   

Bokførte pensjonskostnader eks. arbeidstakers andel  7 853 481 8 591 296  

Andre ytelser og honorar  1 165 233 1 254 364   

Sum Lønnskostnader  67 467 075 64 478 423   

  

Antall årsverk pr. 31.12.2013   104   96 

Det er i 2013 utbetalt kr 1.456.195 til daglige ledere i mor og datterselskap. Det er utbetalt kr  202.721 i styrehonorar til selskapets 

styre, herav kr 47.483 i honorar til styreleder.  Det er i 2013 kostnadsført kr 152.001 i revisjonshonorar.    

RENOVASJONEN IKS - KONSERN

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2013 2012
resultat før skattekostnad 7 253 881 4 347 501
Periodens betalte skatt -2 961 533 -4 515 431
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler   
Ordinære avskrivninger 12 741 267 12 504 639 
Nedskrivning anleggsmidler 0 101 976 
endring i varelager -136 015 -182 214 
endring i kundefordringer 4 292 899 2 252 282 
endring i leverandørgjeld 3 812 226 -614 307 
endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og 
inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 1 411 630 1 419 034 
effekt av valutakursendringer   
endring i andre tidsavgrensningsposter 2 667 041 2 833 913 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 29 081 397 18 147 394   
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler   
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -13 594 110 -9 424 435 
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak   
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -217 798 -192 929
Innbetalinger ved salg av andre investeringer   
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer   
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13 811 908 -9 617 364   
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 12 233 402 6 473 940
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld   
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld - 9 902 632 -9 036 491 
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld   
Netto endring i kassakreditt   
Innbetalinger av egenkapital   
tilbakebetalinger av egenkapital   
Utbetalinger av utbytte -2 000 000 -1 000 000
Innbetalinger av konsernbidrag   
Utbetalinger av konsernbidrag   
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 320 770 -3 562 551   
   
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 15 590 259 4 967 479   
   
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01. 17 292 409 12 324 930 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12. 32 882 667 17 292 409 
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2 Sammendratte poster   
Spesifikasjon av utgifter:   2013 2012 
Innkjøp av varer for videresalg  6 580 903  3 723 699
kjøp av tjenester for videresalg  7 067 801  5 837 336
Deponiavgift   14 369 857 15 908 034 
Fremmedytelse og underentreprise   59 805  1 076 836  
Varekostnad:  28 078 364 26 903 745

kostnader lokaler  5 810 214  5 688 917
Verktøy, inventar og driftsmateriale  967 370  1 176 404
kontorkostnad, trykksak og lignende  933 412  728 828
kostnad transportmidler  9 749 665  8 078 652
Leieutgifter anlegg  6 373 111  6 227 595
Andre driftskostnader  6 689 990  5 025 035
Utgifter konsern -363 830 0
Annen driftskostnad:  30 159 932  26 925 431

    
3 Driftsmidler  Maskiner   Biler   Biler   Anlegg under Totalt 
 Inventar    Leasing   utførelse  

Anskaffelseskost 01.01.   20 897 657     20 218 314     50 013 703    55 000     91 184 674 
Årets tilgang   1 452 819    346 886     12 223 402    0    14 023 107   
Årets avgang  0   0   0   0   0 
Årets nedskrivning   0   0   0   0   0 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.   15 553 256     17 813 937     30 642 756    0    64 009 949  
Bokført verdi pr. 31.12.   6 797 226     2 751 263     31 594 349     55 000     41 197 838 
 
Årets avskrivning   3 037 583     1 841 520     7 862 164      12 741 267  
Årets avskrivning i %  10 % / 20 %  10 %  10 - 20 %   
 
Kjøp og salg av driftsmidler.      2013   2012 
tilgang     1 799 705  2 950 493
Finansiell leasing av transportmilder - tilgang     12 223 402  6 473 940
Avgang     0 3 650 877
  
 tilgang: Innkjøp av nye biler og innkjøp av nye containere, avfallsbeholdere og brannsikre containere.   
Finansiering er foretatt over drift. 

tilgang Finansiell Leasing: Inngått kontrakt av 4 nye biler. Verdi er lik kjøpspris (leieberegningsgrunnlag) og avskrivning vurdert til 
faste avdrag i hele leieperioden. Finansiell leasing er behandlet etter NrS 8.      

 
4 Aksjer og andeler   
Selskapet har følgende eierandeler.    
Navn  Antall  Pålydende  Overkurs   Totalt 
egenkapitalinnskudd kLP        1 174 021  
        1 174 021  
      
5 Kundefordringer og andre fordringer
 Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er avsatt kr. 500.000 i tap på fordringer. Det er i 2013 tapsført kr 
187.157,60 som tap på utestående fordringer. tilsvarende tap i fjor var kr 443.916,71 Det er ingen kundefordringer som forfaller 
senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. 
   

Selskapet har kundefordringer på:   2013   2012 
Private  10 359 986 10 777 393
Nærstående parter:   
Stavanger kommune  2 542 291 5 776 642
Jærregionen samt rennesøy kommune 187 162 0
Sandnes kommune 634 756 0
kommunale foretak  0 100 827
konsern  223 569 1 585 801
 13 947 764 18 240 662
Andre fordringer:    
Fordring refusjon sykepenger/svangerskap  540 791 741 637
MVA 680 803 0
Private 1) 3 543 039 583 480
konsern  0 1 024 570
Andre periodiseringer  102 308 131 160
Stavanger kommune  422 910 3 381 655
Sandnes kommune 160 075 0
Jærregionen samt rennesøy kommune 145 750 0
 5 595 676 5 862 502
 1) Herav inngår salg av bil på kr 1.850.000.   
 
  
6 Bundne midler       
Av selskapets bankinnskudd er kr. 2.416.108 avsatt på egen konto for skattetrekk.      
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2012 er kr. 2.227.197.       
      
      
7 Selskapskapital       
Selskapskapitalen er på kr. 1.200.000, som er fordelt med 50 % på hver eierkommune.      
Sandnes kommune og Stavanger kommune står som eiere av selskapet.      
 
      
8 Egenkapital      
Tekst  Selskapets   Overkurs-   Fond for   Annen  Sum 
   kapital vurd.forsk. egenkapital egenkapital 
Pr. 01.01.2012  1 200 000 0 0 20 719 004 21 919 004
Overført annen egenkapital  0 0 0 3 068 774 3 068 774
Egenkapital pr. 31.12.2013  1 200 000 0 0 23 787 778 24 987 778

Det er foretatt en prinsippendring mht. bokføring av utsatt skatt. Denne er balanseført og effekten er kr 1.407.989 og justert mot 
annen egekapital for inngående balanse.
 

9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser       
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning 
som tilfredsstiller kravene i loven. 

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningene er organisert gjennom en kollektiv 
pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et 
forsikringsselskap.  
 
Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr. 2.094.794. Selskapet har ikke hatt 
utgifter til AFP. Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2013 kr. 1.174.021.   
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Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 6 590 3914
rentekostnad av pensjonsforpliktelse 4 517 155
Avkastning på pensjonsmidler  -3 157 398
resultatført estimatendring/-avvik 0
Administrasjonskostnad/rentegaranti  368 383
Netto pensjonskostnad  8 318 531
resultatført aktuarielt tap eks. arb.giv.avgift  423 583
 8 742 114

Opptjente pensjonsforpliktelser  134 331 676
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0
Beregnet pensjonsforpliktelse 134 331 676 
Pensjonsmidler (til markedsverdi / pensjonsfond)  84 518 073
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 49 813 613
Ikke resultatført estimatendring/-avvik  -38 188 729
Pensjonsforpliktelser  11 624 884
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser  1 639 109
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift  13 263 993
 
Økonomiske forutsetninger:   31.12.2012  31.12.2013
Diskonteringsrente  4,20 % 4,00 %
Lønnsvekst  3,50 % 3,75 %
G-regulering  3,25 % 3,50 %
Pensjonsregulering  2,48 % 2,72 %
Forventet avkastning på fondsmidler  4,00 % 4,40 %
 
Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selska-
pets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2013.   
 
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:   
endring balanseførte pensjonsforpliktelser  1 237 187 
Årets pensjonspremie  7 504 928 
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)  8 742 115 
     
Årets premie er redusert med overføring fra pemiefond med kr 470.307 for 2013.    
 
 
10 Langsiktig gjeld     
  Virksomheten har pr. 31.12.2013 gjeld på kr 1.650.000 til kredittinstitusjoner.       
 
 Gjenv.løpetid   Avdrag pr. år  2013   2012 
Lån Stavanger kommune  1 år  1 650 000 1 650 000 3 300 000
Lån Sandnes kommune  0 år  576 508 0 390 468
Gjeld Leasing transportmidler    31 594 350 27 233 112
   33 244 350 30 923 580
     
11 Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld:   2013   2012 
Private  6 822 591 3 243 163
Nærstående parter:     
Stavanger kommune  867 960 707 517
Sandnes kommune 262 472 175 367
kommunale foretak  3 863 18 612
 7 956 886 4 144 659

Skyldige offentlige avgifter:  2013   2012  
Skyldig forskuddstrekk  2 206 108 2 116 446
Skyldig påleggstrekk 27 889 28 889
Skyldig arbeidsgiveravgift   948 944 863 657
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. termin  0 1 610 280
 3 182 941 4 619 272

Avsatt utbytte  2 000 000 1 000 000
    
Annen kortsiktig gjeld:     
Andre påløpte kostnader konsern  411 211 2 984 790
Avsatte feriepenger  5 752 880 5 317 565
Arbeidsgiveravgift av feriepenger  811 155 750 996
Stavanger kommune 4 934 922 149 305
Sandnes kommune 1 708 574 1 110 142
Jærregionen samt rennesøy kommune 144 012 0
Periodiserte kostnader  887 078 0
 14 649 834 10 312 798
     
 
12 Skatt     
Årets skattekostnad består av:   2013   2012  
resultatført skatt på ordinært resultat:    
Betalbar skatt på årets resultat  3 014 942 4 515 431
For mye avsatt skatt i 2012  -53 409 0
endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel  -776 426 -3 247 822
Årets skattekostnad   2 185 107 1 267 609 

Betalbar skatt i årets skattekostnad:       
Ordinært resultat før skatt    7 253 881 4 347 501 
Permanente forskjeller    -5 977 726 -4 300 991 
endring midlertidige forskjeller    9 491 499 16 171 548  
Anvendelse av fremførbart underskudd    0 -14 
Skattepliktig inntekt    10 767 654 16 218 044 
 
Betalbar skatt i balansen:        
Betalbar skatt på årets resultat    3 014 942 4 515 431
Sum betalbar skatt i balansen  3 014 942 4 515 431 

Skatteeffekten av midlertidige forskjaller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, 
spesifisert på typer av midlertidige forskjeller.    
 
Midlertidige forskjeller  31.12.2013 31.12.2012 Endring 
Anleggsmidler  -6 597 872 -4 631 021 1 966 851
Fordringer  -257 529 -144 512 113 017
Pensjonsforpliktelser  -13 263 993 -11 852 363 1 411 630
Sum  -20 119 394 -16 627 896 3 491 499
     
Utsatt skatt/skattefordel (27 % og 28 %)   -5 432 237 -4 655 811 776 426 
    
Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt. Utsatt skattefordel kan unnlates 
balanseført. Utsatt skattefodel er balanseført med virkning fra 2012. Virkningen har medført at egenkapitalen og utsatt skattefordel 
er justert i 2013 regnskapet for inngående balanse.    
 
13 Varer      
Selskapets varebeholdning er vurdert til innkjøpspris. Det er ikke foretatt nedskrivning for ukurans. 
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