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Konsernsjefen
har ordet
«En lastebil er ikke lenger bare en lastebil»!
Strømberg Gruppen leverte igjen veldig gode
resultater i 2018. Det gir oss et godt utgangspunkt
for å møte den krevende transformasjonen innenfor
alle våre forretningsområder.
Det gode resultatet for 2018 var i hovedsak påvirket
av salget av eiendommen Heiane 4B i Bergen. I
tillegg leverte Påbygg de beste resultater noensinne.
Vi er veldig stolt over at vi klarer å utvikle solide
produksjonsbedrier i Norge i hard konkurranse
med internasjonale aktører. Vi forventer at den
positive resultatutviklingen vil fortsette inn i 2019
da selskapene har betydelige ordrereserver.
Innenfor forretningsområdet Last og Buss har vi
hatt en negativ utvikling i 2018. Dette skyldes
skjerpende krav fra Volvo Lastvagner som har
medført at marginene har blitt satt under press.
Dette har forårsaket lavere marginer og resultat
totalt sett. Vi har igangsatt en rekke tiltak for å
motvirke denne utviklingen og vi forventer at vi
skal klare å snu denne trenden i 2019.
Det positive med 2018 var kontraktinngåelse på mer
enn 500 busser som skal leveres våren og høsten 2019.
Bransjen står overfor store endringer, utvikling av
ny teknologi påvirker sluttproduktet som f.eks.
utvikling av elektriske lastebiler og busser. Det

handler om elektrifisering, produkter som kobles
til internett og utprøving av selvkjørende busser
og lastebiler. Utviklingen vil bli meget krevede å
håndtere i fremtiden uten fullt fokus fra alle ansatte
og evnen til forandring av verkstedsdri.
Konsernet inngikk høsten 2018 en avtale med
Wilson ASA om salg av seks av totalt syv skip.
Skipene ble overlevert delvis i 2018, og resterende
vil bli overlevert i 2019. Oppgjøret for skipene
ble gjort gjennom kjøp av aksjer i Wilson ASA.
Strømberg Gruppen ble med dette nest største
aksjonær i Wilson ASA.
For at Strømberg Gruppen fortsatt skal være en
ledende bedri må vi ha kontroll på kostnadene
våre, vi må forberede oss på fremtiden med
investeringer i infrastruktur, kompetanse og digital
produktutvikling. Dette vil være fokusområder for
oss i 2019 og tiden fremover.
Jeg vil gjerne takke alle ansatte for god og
initiativrik innsats i 2018.
2019 blir nok et krevende år med stadig nye krav til
oss som en ledende aktør i markedet. Jeg har stor
tro på at dette skal vi klare med de gode ressursene
vi har innenfor hvert av forretningsområdene.

Per Gunnar Strømberg Rasmussen
Konsernsjef
Foto — Sindre Ellingsen
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«Medarbeiderne er vår
viktigste ressurs, og vi jobber for
en stadig kompetanse- og
motivasjonsheving hos
den enkelte.»

Foto — Sindre Ellingsen

Dette er
Strømberg Gruppen
Strømberg Gruppen er en av
Bergens største virksomheter
målt etter omsetning.
KONSERNET

Strømberg Gruppen AS ble stiet i 1998 og er siden
blitt betydelig utvidet. Konsernet er en av Bergens
største virksomheter målt etter omsetning.
Strømberg Gruppen sin kjernevirksomhet er
forhandlervirksomhet og verkstedsdri for Volvo
lastebiler og busser, eiendomsutvikling, produksjon
og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og
handelsvarer. I tillegg kommer bybane-busser,
investering, sand og shipping. Selskapet har som
mål å forbli en ledende forhandler av Volvo lastebiler og busser.
I 2018 hadde konsernet en omsetning på 2,1
milliarder kroner og et overskudd etter skatt på
130,8 millioner kroner. Resultatene er påvirket av
minoritetsinteressene i konsernet, slik at det reelle
resultatet for konsernet er et overskudd på
127,1 millioner kroner for 2018.
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NØKKELVERDIER

Forretningsintegritet, redelighet og pålitelighet står
sentralt i Strømberg Gruppens verdier.
Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt.
Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, kvalitet
og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og
vi jobber for en stadig kompetanse- og motivasjonsheving hos den enkelte.
Kvalitetspolitikken vår skal oppnås ved
kundeorientering, lederskap, medarbeidernes
engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og
sikkerhet er blant våre grunnverdier, og
miljøarbeidet skal være gjenstand for en
kontinuerlig forbedringsprosess. Strømberg-boken
«Normer, Verdier og Policy», som første gang ble
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utgitt i 2009, forteller oss hva vi står for: verdiene
våre – hvem vi er og hvordan vi ønsker å fremstå,
vår identitet og hvordan vi arbeider, styrer og tar
avgjørelser samt vår policy. Vi har siden den gang
arbeidet med å implementere disse nøkkelverdiene
i virksomheten.

service og bygging av mindre påbygg på samme
adresse. Eierskapet i Transrep AS utgjør 50 %.
Påbyggervirksomheten hadde totalt en omsetning
før eliminering på ca. 433,7 millioner kroner i 2018.
VOLVO FORHANDLERVIRKSOMHET

VIRKSOMHETSOMRÅDENE

Strømberg Gruppen er landets største Volvo- og
Renaultforhandler (ca. 32 %) og driver forhandlervirksomhet innen salg og service av varebiler,
lastebiler og busser gjennom Trucknor AS
(region 3) og Nordic Last og Buss AS (region 5).

PÅBYGGERVIRKSOMHET

Påbyggerne er representert ved ARKA AS i Os sør
for Bergen sentrum, ARKA Rogaland, Rolands AS
på Mjåvann utenfor Kristiansand og Nor Slep AS i
Sandeord.

Antall servicepunkt er meget godt utbygd i hele
forhandlervirksomheten, og med dyktige
medarbeidere som yter kundene god service, er
målet en kontinuerlig utvikling av virksomheten
og en videreutvikling av kunderelasjonene.

Bedriene produserer påbygg til lastebiler og
distribusjons-kjøretøy, i tillegg til at de importerer
og selger kraner og annet relevant utstyr.
Påbyggerne har tilegnet seg god kompetanse og
utfører reparasjoner og service på produktene sine.

Nordic Last og Buss AS består av 15 verkstedsanlegg fra Saltellet i sør til Nordkapp i nord.
Nordic er organisatorisk delt opp i to områder:
Distrikt Sør og Distrikt Nord, med hver sin daglige
leder.

Nor Slep AS ble en del av konsernet i 2015 gjennom oppkjøp av 50 % av aksjene i selskapet og
ytterligere oppkjøp av 25 % av aksjene i 2017.
Tidligere aksjonærer eier de resterende 25 %.

Trucknor AS eier totalt 10 Trucknor-selskap.
Selskapene er geografisk plassert langs kysten, fra
Stryn i nord til Arendal i sør, og består av hele 18
verkstedsanlegg. Det er totalt 316 ansatte i
Trucknor-selskapene, som samlet omsatte brutto
for 1 393,0 millioner i 2018. Nordic Last og Buss AS
omsatte for brutto for 631 millioner i 2018. Nordic

Strømberg Gruppen har i hovedsak seks virksomhetsområder. Disse omfatter påbyggervirksomhet,
forhandlervirksomhet av lastebil og buss, næringseiendom, shipping, sand og finans.

ARKA AS har også kontor sentralt i Oslo og en
eierandel i Transrep AS som driver reparasjon,
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Last og Buss AS har avdelinger I Nord Norge fra
Fauske i sør til Vadsø i nordøst og totalt 14
verkstedsanlegg.
BUSNOR

Busnor skal ivareta behovet for bussmateriell som
ikke finnes i Volvo sitt produktsortiment. I første
rekke tilbys miljøvennlige, kostnadseﬀektive
høykapasitetsbusser for bruk i de større byene.
Materiellet tilbys som alternativ til bybane og trikk,
men også for kapasitetsøkning på tungt belastede
bybuss-linjer. Selskapet har i 2018 solgt 58
“superbusser” for levering i 2019.
NÆRINGSEIENDOM

Rasmussen Eiendom AS er en betydelig aktør i
markedet, med et utleieareal på ca. 95 000 m² og
53 leietagere fordelt på 20 bygg. Organisasjonen har
hatt stabil vekst de senere år som følge av rehabilitering av eldre bygg og oppføring av flere nybygg.
Bygningsmassen til Rasmussen Eiendom består
av både nye og gamle bygg – av bygg vi selv har
oppført, og bygg vi har kjøpt. Felles for dem alle er
at de er i svært god stand.
SHIPPING OG REDERIVIRKSOMHET

Konsernet solgte på slutten av 2018 selskapet VSM

AS. VSM tilbyr teknisk oppfølging, med ISM/
ISPS /MLC-sertifisering som eget satsingsområde
for rederier som trenger en ekstra innsats i hektiske
perioder. Selskapet har vokst kontrollert, har i dag
14 ansatte på land og kontorer i Bergen, Rotterdam
og Kaliningrad. VSM drier i dag 17 skip og har
en avtale med Sjøforsvaret for drisstøtte for deres
største nybygg, logistikkfartøyet MAUD.
Konsernets eksponering mot shipping, etter salget
av VSM AS, er knyttet til en strategisk aksjepost i
selskapet Biofeeder AS og aksjer i Wilson ASA.
SAND

Konsernet overtok majoriteten i selskapet Stormo
Invest AS i 2011. Virksomhetsområdet er under
utvikling, men konsernet vil produsere ulike
typer sandholdige produkter. Sandtaket er et av de
største regulerte sandforekomstene i Norden.
FINANS

Advanced Asset Management AS står for
konsernets likvide investeringer. De senere årene
har konsernet bygget opp en portefølje med likvide
verdipapirer med moderat risiko. Fremover skal
porteføljen tilføres ytterligere årlig kapital for å
bygge forretningsområdet opp til å bli en betydelig
del av konsernet.

SIAS AS
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Organisasjonsplanen gjenspeiler ikke fullt ut den juridiske organisasjonen
Foto — Sindre Ellingsen

Kanalveien
Utbygging
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Påbyggervirksomheten drives i tillegg på Østlandet
og gjennom et tilknyttet selskap i Sverige.
Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig lokalisert
på Vestlandet og Sørlandet, forutenom én eiendom
som er lokalisert i Oslo.

eller utviklingsaktivitet. Innen konsernet driver
datterselskapet ARKA AS kontinuerlig utvikling av
nye produktløsninger. For øvrig har virksomhetene
ikke i særlig grad vært involvert i forsknings- eller
utviklingsaktiviteter gjennom 2018.

Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og
mål. Disse følges tett opp så vel innen morselskapet
som av styrene i de enkelte datterselskaper.
Konsernet hadde i 2018 totale drisinntekter på
kr 2 132 mill.

6

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE MV

Datterselskapene inngår i konsernets samlede rapportering. Beslutninger av særlig viktighet, så som
større investeringer, avgjøres med endelig virkning
av Strømberg Gruppen AS sitt styre etter innstilling fra styrene i de respektive konsernselskap hvor
investeringen(e) skal foretas.

7

MILJØ

De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er nærmere beskrevet i konsernets årsrapport.

8

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAP OG
KONSERNREGNSKAP

2

KONSERNET

Konsernet besto pr. siste årsskie av seks direkte
heleide datterselskaper, 30 selskaper i underkonsern, hvorav 22 heleide og 8 majoritetseide, samt
strategiske poster i tre tilknyttede selskaper som
ikke inngår i konsolideringen.

Fra venstre: Eldar Sætre, Dagfinn Heradstveit, Per Gunnar
Strømberg Rasmussen, Svein Andreas Strømberg Rasmussen
og Rolf Arne Rasmussen.
Foto — Thor Brødreskift
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Styrets årsberetning
for 2018
1

SELSKAPET OG DETS VIRKSOMHET

Strømberg Gruppen AS er morselskap i konsernet Strømberg Gruppen. Virksomhetene er inndelt i forretningsområdene last og buss (Volvo og Renault lastebiler og busser),
næringseiendom, karosseri/påbygg og shipping. I tillegg
utøves investeringsvirksomhet, hovedsakelig i noterte
instrumenter, gjennom et eget datterselskap. Strømberg
Gruppen har videre interesser i en sand- og grusforekomst i
Lunde i Telemark.
Strømberg Gruppen AS har sitt forretningskontor i
Kanalveien 11 i Bergen. Virksomheten i morselskapet består
i oppfølging og utvikling av datterselskapene og overordnet
administrasjon av disse.
Konsernet driver forretningsområdet last og buss på
Vestlandet og Sørlandet, samt i de tre nordligste fylkene.

10
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FORTSATT DRIFT

Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt
under forutsetning om fortsatt dri. Konsernet har
fortsatt den jevne og gode utviklingen innen de
fleste virksomhetsområdene. Styret regner med
fortsatt høy aktivitet og god lønnsomhet innen konsernets forretningsområder i tiden fremover. Styret
bekreer derfor at forutsetningen om fortsatt dri
er til stede.
4

ARBEIDSMILJØET

Arbeidsmiljøet innen konsernet betraktes som godt.
Konsernet sysselsatte pr. 31.12.2018 til sammen 613
ansatte, hvorav 3 i morselskapet. Det føres løpende
oversikt over sykefravær/ulykker og det er etablert
internkontroll for HMS i tråd med gjeldende
regelverk for alle selskapene i konsernet. Sykefravær innen alle konsernets selskaper har gjennom
drisåret vært tilsvarende eller i underkant av
gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Som
følge av at alle selskaper i konsernet har en tett
oppfølging av sikkerheten, er skader og arbeidsuhell begrenset. Det er gjennom året ikke registrert
skader av alvorlig karakter.
5

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER

Strømberg Gruppen AS driver ingen forsknings-

Av konsernets i alt 613 ansatte er 39 kvinner. Konsernet har et bevisst forhold til likestilling mellom
kjønnene. Virksomheten i de arbeidsintensive selskapene innen konsernet har imidlertid tradisjonelt
sett vært mannsdominert, og det samme gjelder
rekruttering til yrkene. Selv om man ved utlysning
av stillinger har oppfordret til søknader fra begge
kjønn, er andelen kvinnelige søkere derfor gjennomgående lav. Konsernet praktiserer også etnisk
likestilling. Alle selskaper i konsernet følger prinsippet om lik lønn for likt arbeid.
Det legges stor vekt på å forebygge og unngå forurensning så vel av det indre som av det ytre miljø.
Konsernet driver i samsvar med gjeldende regelverk
for håndtering av kjemikalier, oljeprodukter og
andre forurensende stoﬀer.

Morselskapet Strømberg Gruppen AS har et resultat i 2018 etter skatt på kr 15,8 mill. mot 12,8 mill. i
2017. Det er inntektsført konsernbidrag og utbytte
med i alt kr 22,3 mill. I konsernets årsregnskap er
konsolidering gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og
mellomregninger er eliminert.
Konsernregnskapet er oppgjort med et overskudd
etter skatt på kr 130,8 mill. mot et overskudd på
kr 93,7 mill. i 2017. Konsernets drisinntekter økte
til kr 2 132 mill. mot kr 2 001 mill. i 2017. Økningen
skyldes økt aktivitet innen konsernets virksomhetsområder, samt gevinst ved slag av en av konsernets
eiendommer.
Konsernet har hatt en god resultat- og aktivitetsutvikling innen samtlige forretningsområder.
Volvo-delen av konsernet (last og buss) er fortsatt
en betydelig bidragsyter til konsernets resultat.
Påbyggervirksomheten opplever fortsatt en god
resultatutvikling.
Innenfor forretningsområde eiendom øker husleieinntektene kun helt marginalt, hvilket har sammenheng med at økte leieinntekter grunnet ferdigstil-
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lelse av nybygg motsvares av konsernets salg av en
eiendom i 2018.
Netto investeringer i fast eiendom er økt med
kr 31,5 mill. I samme periode er den langsiktige
gjelden til kredittinstitusjoner økt med 21,2 mill.
og avsetning til forpliktelser er redusert med kr 0,9
mill., mens kortsiktig gjeld er økt med 10,9 mill.
Samlet gjeldsøkning er således kr 40,6 mill., mens
den bokførte egenkapitalen i samme periode er økt
med kr 92,8 mill. til kr 504,7 mill. som tilsvarer 21,1
% av den bokførte totalkapitalen i konsernet.
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var
kr 33,2 mill. mot kr 94,3 mill. i 2017.
Avskrivninger samt ned- og oppbygging av lager av
kapitalkrevende varer, økte kortsiktige fordringer og
lavere leverandørgjeld er en vesentlig del av
forskjellen mellom kontantstrøm og drisresultat.
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var
kr -46,9 mill. mot -132,1 mill. i 2017.
Netto kontantstrøm finans var kr 9,1 mill. mot 45,9
mill. i 2017.
Konsernets netto likviditetsbeholdning pr. årsskiet
var kr 90,0 mill. Likviditeten i konsernet har gjennom deler av året i noen grad vært påvirket av det
høye aktivitetsnivået, men har gjennomgående vært
tilfredsstillende.
Etter styrets oppfatning ligger det betydelige
merverdier i konsernets eiendommer og virksomheter. Styret mener at regnskapet, konsernregnskapet og denne beretning samlet gir et rettvisende
bilde av konsernets utvikling, resultat og stilling i
henhold til norsk god regnskapsskikk.
9

Innen shipping har konsernet ingen skip igjen i
balansen pr 31.12.2018. Konsernet har en eierpost
i et tilknyttet selskap som eier og driver fem skip.
Konsernet har også solgt sin andel i selskaper
relatert til teknisk dri av skip.
Vurdert ut fra aktiviteten innen konsernets
forretningsområder og stillingen og utsiktene for
norsk økonomi, anser styret konsernets fremtidige
utsikter som positive for samtlige forretningsområder, selv om det iboende er usikkerhet knyttet
til vurderinger av fremtidige forhold, særlig når det
gjelder markedsforholdene. Eksempelvis er flere
av konsernets virksomheter avhengig av fortsatt
konkurransedyktige og forutberegnelige innkjøpsbetingelser fra sine hovedleverandører for å kunne
betjene kundene på best mulig måte.

långiverne om refinansiering. Konsernet har
imidlertid et meget godt forhold til sine bankforbindelser og har så langt ikke opplevde den
foreliggende finansieringsformen som spesielt
risikofylt.
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DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Selskapets resultat på 15,8 mill. er foreslått disponert slik:
Avsatt konsernbidrag

kr

Økning av aksjeverdi i datterselskap

kr

30,3 mill.

På denne bakgrunn anser styret den finansielle
risiko i eiendomsvirksomheten som akseptabel.

Tilleggsutbytte

kr

30,0 mill.

Overført fra annen egenkapital

kr

14,2 mill.

De øvrige virksomhetsområdene innebærer etter
styrets oppfatning ingen uvanlig eller vesentlig
finansiell risiko.

Sum disponert

kr

15,8 mill.

Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og dersom aktivitetsnivået lar seg opprettholde slik styret
forventer at det vil gjøre, vil inntjening og evne til å
betjene gjeld fortsatt være god.
Konsernet har en konsernkontoordning som bidrar
til å sikre eﬀektiv kapitalutnyttelse og tilførsel av
kapital innen de respektive virksomhetsområder i
takt med varierende behov og krav til en god
likviditetsstyring.
Som følge av import er deler av virksomheten i en
viss grad eksponert for valutasvingninger. De
aktuelle selskapene har etablert gode prosedyrer
for valutasikring for å kunne avhjelpe denne
eksponeringen.

FREMTIDIG UTVIKLING MV

30,3 milL

12

AKSJONÆRER OG LEDELSE
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FORHOLD INNTRÅDT ETTER REGN SKAPSÅRETS SLUTT

Det har ikke funnet sted endringer på eiersiden i
2018.
Styret har i 2018 bestått av følgende:
Dagfinn Heradstveit, styreleder
Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem/
Konsernsjef
Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem
Rolf Arne Rasmussen, styremedlem
Eldar Sætre, styremedlem
Advokatfirmaet Thommessen AS, der styreleder
er ansatt, har levert juridiske tjenester til konsernet.
Disse er fakturert etter alminnelige prinsipper for
advokaters salærberegning.

Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets
slutt er inntrådt forhold av negativ betydning for
bedømmelsen av selskapet eller konsernet.

Beaunde, Frankrike — 02.04.2019

Konsernets eiendomsportefølje består av en godt
vedlikeholdt bygningsmasse. Flere av byggene er
av nyere dato, og de øvrige er betydelig oppgradert gjennom de senere år. Konsernet kjøpte 50%
av aksjene i selskapet Kanalveien 52 Utvikling AS
i 2018. Selskapet eier bygget i Kanalveien 52 og
tilstøtende utviklingstomt. Selskapet Dette er et
forretningsbygg i Kanalveien i Bergen. Konsernet
har i 2018 solgt eiendomsselskapet Heiane 4 B AS
med tilhørende forretningsbygg. Selv om deler av
bygningsmassen i dag er knyttet opp mot drien
i egne selskaper, anser styret utsiktene til ekstern
utleie også av disse objektene for gode, dersom det
skulle bli aktuelt. Samtlige eiendommer har en sentral beliggenhet i etablerte næringsområder, og kan
innredes fleksibelt. Det er tilhørende gode utearealer, adkomst og parkering på alle eiendommene.
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Virksomheten som Volvo-forhandler, organisert
gjennom underkonsernet Trucknor AS, har vist en
jevn vekst siden starten i 1989. Styret anser
virksomheten som godt rustet til å møte de stadig
nye utfordringer og den økte konkurranse
bilbransjen står overfor. Konsernet har som del av
sin strategi å satse videre innen last- og bussvirksomhet. Påbyggervirksomheten er sterkt
konkurranseutsatt og markedet har gjennom de
senere år vært i stadig endring. Arbeidet med tiltak
for å bedre eﬀektiviteten og lønnsomheten, bl.a.
gjennom økt standardisering, produktutvikling og
rasjonalisering av produksjonen pågår kontinuerlig.
I tillegg har selskapet som en del av sin strategi
fortsatt satsingen på salg av handelsvarer, rekvisita
og tilbehør. Selskapets posisjon i markedet er meget
god og gjør påbyggervirksomheten i konsernet til en
av de største aktørene i det norske markedet.
Arbeidet med å integrere oppkjøpte selskaper i
konsernet fortsatte med full styrke i 2018.

10
OPPLYSNINGER OM FINANSIELL RISIKO.
Investeringer i bygg og anlegg er finansiert gjennom

egenkapital og langsiktige lån. Leietakere oppfattes
som solide og langsiktige. Bygningsmassen er som
nevnt til dels av nyere dato og for øvrig løpende
vedlikeholdt. Da eiendomsbransjen stadig profesjonaliseres og samtidig blir mer konkurranseutsatt,
arbeides det målrettet med å forbedre og utvikle
driskonseptene for best å kunne ivareta leietakernes forventninger og behov.

For å oppnå best mulige betingelser til enhver tid, er
en større andel av konsernets låneengasjementer
organisert som såkalte “låneballonger” med
fornyelse i løpet 1 – 5 år. Dette representerer en
iboende finansiell risiko da de aktuelle selskapene
relativt oe vil være henvist til forhandlinger med
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Resultatregnskap
Tall i hele tusen

Driftsinntekter og -kostnader

Noter

2018

2017

Salgsinntekter

12

1 975 280

1 911 981

Leieinntekter

12

69 584

68 143

Andre driftsinntekter

12

87 403

20 496

2 132 267

2 000 621

Sum driftsinntekter

Varekostnader

1 218 579

1 159 209

13

398 026

390 731

2

47 156

44 220

13

267 962

252 330

Sum driftskostnader

1 931 725

1 846 490

DRIFTSRESULTAT

200 542

154 131

Lønnskostnader m.m.
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Finansinntekter

14

6 872

10 326

Finanskostnader

14

52 292

42 784

-45 420

− 32 458

1 55 122

121 673

24 336

27 972

130 785

93 700

Resultat av finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

9

ÅRETS KONSERNRESULTAT
Minoritetens andel

3 691

8 319

Majoritetens andel

127 093

85 381

Foto — Sindre Ellingsen
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Balanse

Balanse

Tall i hele tusen

Tall i hele tusen

Eiendeler

Noter

2018

2017

ANLEGGSMIDLER

Egenkapital og gjeld

Noter

2018

2017

EGENKAPITAL

Immaterielle eiendeler

Innskutt egenkapital

Goodwill

2

Sum immaterielle eiendeler

49 428

54 435

Aksjekapital

10

1 260

1 260

49 428

54 435

Overkurs

10

2 795

2 795

4 055

4 055

374 150

Sum innskutt egenkapital
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

2,7

1 330 751

1 299 299

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

2,7

152 000

144 886

1 482 752

1 444 185

Sum varige driftsmidler

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

10

474 664

Minoritetens andel av annen egenkapital

10

25 950

33 650

500 614

407 800

504 669

411 855

48 313

Sum opptjent egenkapital
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttede selskaper

4

36 916

17 294

Obligasjoner og andre fordringer

7

18 596

14 430

55 512

31 724

1 587 692

1 530 344

Sum finansielle anleggsmidler

Sum egenkapital

GJELD
Avsetning for forpliktelser

Sum anleggsmidler

Utsatt skatt

9

48 320

Andre avsetninger for forpliktelser

7

15 237

16 102

63 556

64 415

6,7

1 106 579

1 085 379

8

44 088

34 767

1 150 667

1 120 145

Sum avsetning for forpliktelser

OMLØPSMIDLER
Varer
Varelager

5,7

468 811

425 739

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

Fordringer
Kundefordringer

7

154 602

Andre fordringer

7

58 939

36 661

213 541

188 073

Sum fordringer

151 412

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Investeringer
Markedsbaserte aksjer

3

Sum investeringer

6,7

417 844

401 945

Leverandørgjeld

7

87220

83 629

9

16 985

23 000

78 585

71 691

29 215

17 073

Betalbar skatt

29 215

17 073

Skyldig offentlige avgifter
Utbytte

11

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

16

5 400

7 339

7

64 324

71 829

670 358

659 434

Sum gjeld

1 884 581

1 843 994

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 389 251

2 255 849

Annen kortsiktig gjeld

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2018

89 993

94 620

801 559

725 505

2 389 251

2 255 849

Sum kortsiktig gjeld
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Kontantstrømoppstilling

Noter til konsernregnskapet
NOTE 1 — REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Tall i hele tusen

Kontantstrømmer

2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

+/-

+/+

+/+/+/+/=

Resultat før skattekostnad

155 122

121 673

Periodens betalte skatt

-23 000

- 27 510

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-70 882

- 2 273

47 157

44 220

-43 072

- 67 555

Endring kundefordringer

-3 189

9 178

Endring leverandørgjeld

3 590

- 21 691

Ordinære avskrivninger
Endring varelager

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-32 482

38 254

33 245

94 295

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetaling til minoritet

175 733

9 367

-186 976

- 133 701

-3 947

-

Verdiregulering av aksjer

1 547

- 3 173

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

2 713

500

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-36 024

- 5 100

=

Netto kontantstrøm fra innvesteringsaktiviteter

-46 954

- 132 107

+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

752 083

329 320

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-721 561

- 303 016

-

Utbetalinger av utbytte

-37 339

- 54 243

15 899

73 800

9 082

45 861

+/-

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

+/-

18

Netto endring i kassekreditt

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

=

Netto endring i kontanter og kontantekv.

-4 627

8 049

+

Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1

94 620

86 570

=

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

89 993

94 620
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Konsolideringsprinsipp

Konsernregnskapet inkluderer Strømberg Gruppen
AS og selskaper som Strømberg Gruppen AS har
bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn
50 % av aksjene i selskapet og konsernet er i stand
til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Interne
transaksjoner, internt aksjeeie og mellomværende
mellom selskapene i konsernet er eliminert.
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring
av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som
er kjøpt eller solgt i løpet av året, inkluderes i
konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll
oppnås og inntil kontroll opphører.
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har
betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den
finansielle og operasjonelle styringen. Tilknyttede
selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
Inntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Leieinntekter inntektsføres over
leieperioden.
Anleggsmidler

Selskapet benytter full tilvirkningskost som
anskaﬀelseskost. Anleggs-midler balanseføres til
anskaﬀelseskost, og nedskrives til virkelig verdi
når verdifallet forventes å ikke være forbigående.
Avskrivbare drismidler er i balansen oppført til
anskaﬀelseskost med fradrag for nedskrivninger og
ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
Omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til
varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaﬀelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
opptakstidspunktet. Kundefordringene og andre
fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres
på grunnlag av en individuell vurdering av de
enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.
Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og
servicearbeid for solgte biler, er vurdert til antatt
kostpris for denne typen arbeid. Estimatet er beregnet på grunnlag av historiske tall for garanti- og
servicearbeid. Beløpet blir balanseført som utsatt
inntekt, og inntektsføres over garantiperioden.
Estimert forpliktelse knyttet til løpende reparasjonsavtaler er oppført under andre forpliktelser.
Investering i aksjer

Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi. Anleggsaksjer er bokført til kostpris.
Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til
kursen på transaksjonstidspunktet. Kundefordringer
og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med
balansedagens kurs. Langsiktig gjeld i utenlandsk
valuta er ført opp med den høyeste kursen på
balansedagen og kursen ved låneopptak.
Estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som
har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.
Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er
beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt skattemessig underskudd til fremføring ved
utgangen avregnskapsåret. Utsatt skatt ved oppkjøp
beregnes til neddiskontert virkelig verdi.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det
er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
Kontantstrømsoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og
andre kortsiktige og likvide plasseringer.
Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de
tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.
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NOTE 2 — VARIGE DRIFTSMELDINGER OG IMMATERIELLE EIENDELER

NOTE 1 fortsetter
Konsernet består av følgende selskaper:

Tall i hele tusen

Navn

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Strømberg Gruppen AS

Bergen

Morselskap

Morselskap

Trucknor AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Trucknor Sogn og Fjordane AS

Sandane

100,00 %

100,00 %

Trucknor Hordaland AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Trucknor Haugesund AS

Haugesund

100,00 %

100,00 %

Trucknor Rogaland AS

Klepp i Rogaland

100,00 %

100,00 %

Trucknor Kristiansand AS

Kristiansand

100,00 %

100,00 %

Trucknor Arendal AS

Arendal

100,00 %

100,00 %

Trucknor Førde AS

Førde

100,00 %

100,00 %

Nordic Last og Buss AS

Svolvær

100,00 %

100,00 %

Trucknor Setesdal AS

Evje

50,00 %

50,00 %

Mandal Last og Buss AS

Mandal

50,00 %

50,00 %

Akk.anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang til ansk. kost
Akk. ansk.kost 31.12.
Samlede avskriv. 31.12.
Samlede nedskriv. 31.12.

Bokført verdi 31.12
Årets ordinære akrivning
Årets nedskrivning
Avskrivningssats

Busnor AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Arka AS

Os

100,00 %

100,00 %

Arka Rogaland AS

Klepp i Rogaland

100,00 %

100,00 %

Rolands AS

Kristiansand

75,00 %

75,00 %

Akk.anskaffelseskost 1.1.

Transrep AS

Oslo

50,00 %

50,00 %

Tilgang

Nor Slep AS

Sandefjord

75,00 %

75,00 %

Avgang til ansk. kost

Nor Slep Svenska AB

Göteborg

75,00 %

75,00 %

Akk. ansk.kost 31.12.

Bergen

100,00 %

100,00 %

Samlede avskriv. 31.12.

Fjøsangerveien 68 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Bokført verdi 31.12

Bergen

100,00 %

100,00 %

Heiane 4 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 52 Utvikling AS

Bergen

50,00 %

50,00 %

Fjøsangerveien 70A AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 11 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Sandsliåsen 59 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kristian Birkelandsvei 5 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Drift og Eiendomsforvaltning AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 7 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Møllevegen 8 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Advanced Asset Management AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Karos Shipping AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Vaagebulk I AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Vaagebulk I KS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Stormo Invest AS

Lunde

51,00 %

51,00 %
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Tomter

Transportmidler

Driftsløsøre etc

1 235 371

220 961

39 336

207 590

134 488

15 048

9 842

13 586

104 516

8 474

8 658

102

1 265 342

227 535

40 519

221 073

159 836

94

20 293

147 750

912

1 283

-

-

1 104 594

226 158

20 227

73 323

17 449

-

4 898

15 118

-

5–8 år

5–15 år

Forskning
og utvikling Varemerke

Andre ikke
avskrivbare
driftsmidler

912
30–99 år

Goodwill

Rasmussen Eiendom AS

Rasmussen Eiendom Åsane AS

Bygninger

Årets ordinære avskrivning
Avskrivningssats

126 454

725

1 800

49 042

4 652

-

-

9 361

-

-

-

-

131 106

725

1 800

58 403

81 678

677

1 800

-

49 428

48

-

58 403

9 659

32

-

-

5–12 år

10 år

10 år

-

Goodwill skriver seg fra følgende oppkjøp:

Sogn Bilservice AS

Goodwill

Avskrivningstid

3 565

10 år

Rolands AS

1 579

5 år

Nor Slep AS

7 527

10 år

36 757

10 år

Nordic Last og Buss AS

Sum Goodwill

49 428

Avskrivningstid på 10 år er valgt fordi de oppkjøpte selskapene representerer investeringer med en langsiktig
horisont, og merverdien som ligger i en forventning om
fremtidig inntjening, er tilsvarende forventet å
opptjenes over flere år. En avskrivningstid på 10 år er
vurdert å gi en fornuftig sammenstilling med de
tilhørende inntektene som genereres og inngår i
konsernregnskapet.
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NOTE 3 — MARKEDSBASERTE AKSJER
Andre kortsiktige plasseringer i verdipapirer er vurdert til markedsverdi.

Børsnoterte aksjer
Andeler i verdipapirfond

Bokført verdi

Markedsverdi

5 620

5 620

23 595

23 595

-

-

29 215

29 215

Markedsbaserte obligasjoner

Sum

NOTE 5 — VARER
Varer for videresalg er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Råvarer er verdsatt til anskaffelseskost, med fradrag for ukurans.
Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt til full tilvirkningskost.
2018

2017

Varer for videresalg

362 108

328 791

Råvarer og deler

106 525

96 756

Varer under tilvirkning

Årets bokførte verdiendring er positiv og utgjør kr 1 987 395,-.

Sum varelager

NOTE 4 — INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden.
Andel resultat inngår som finansinntekt og -kostnad i konsernregnskapet.

Avsetning til ukurans

178

193

468 811

425 739

-11 880

- 12 629

NOTE 6 — GJELD
Eier- og stemmeandel
Forretningskontor
Regnskapsår
Regnskapsvaluta

Bio Feeder AS

Trucknor Firda AS

KanalveienUtbygging AS

41,32 %

50,00 %

50,00 %

Austevoll

Førde

Bergen

2017 *

2018

2018

NOK

NOK

NOK

Gjeld til kredittinstitusjoner

2018

2017

1 524 422

1 487 324

NOTE 7 — PANTSTILLELSER OG GARANTIER MV.
Gjeld som er sikret med pant

Merverdianalyse

Bio Feeder AS

Trucknor Firda AS

KanalveienUtbygging AS

Sum

6 313

6 550

16 539

29 402

Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner

2018

2017

1 101 559

1 077 307

Øvrig langsiktig gjeld

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet
Henførbar netto merverdi

4 460

-

-

4 460

Anskaffelseskost

10 774

6 550

16 539

33 862

Kortsiktig gjeld kredittinstitusjoner

-

-

418 099

400 953

Leverandørgjeld

Sum

-

-

1 519 657

1 478 260

10 071

9 719

14 952

16 067

* Tallstørrelser er pr 31.12.17 da endelige regnskapstall for 2017 ikke foreligger ved regnskapsavleggelsen.

Garantier
Beregning av årets resultatandel

Bio Feeder AS Trucknor Firda AS

Andel årets resultat
Avskrivning henførbar merverdi

Årets resultatandel

KanalveienUtbygging AS

Sum

5 775

396

114

6 286

63

-

-

63

5 839

396

114

6 349

10 797

4 328

-

15 125

-

-

16 539

5 839

396

114

Beregning av balanseført verdi 31.12.
Balanseført verdi 01.01.
Tilgang i perioden
Årets resultatandel
Kostprisjustering
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)
Innbetalt/tilbakebetalt egenkapital i
perioden

Balanseført verdi 31.12.

Reparasjonsavtaler
Forpliktelser knyttet til reparasjonsavtaler inngår i avsetning for
andre forpliktelser

Eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld

6 349

-

101

-

101

-2 479

-370

-

-2 849

-

-

-

-

14 156

4 456

16 653

35 265

Øvrig saldo på regnskapslinjen Investeringer i tilknyttede selskaper med
kr 1 650 477 relaterer seg til mindre langsiktige aksjeposter som behandle
etter kostmetoden i konsernregnskapet, grunnet ikke betydelig innflytelse.
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Beregnet garantiforpliktelse inngår i annen kortsiktig gjeld
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Varer

2018

2017

401 939

366 766

Debitorer

206 820

179 261

Fast eiendom

1 182 248

1 210 425

Driftsmidler

Sum

71 862

71 258

1 862 869

1 827 811

Totallimit for konsernkonto er kr 290 000 000. Selskapene som omfattes av avtalen om konsernkonto, har
kausjonert for forpliktelsen. Konsernet har dessuten en kassekredittordning i tillegg til konsernkontoordningnen med en limit på kr 65 000 000.
Konsernet har langsiktige låneavtaler som er innrettet som «låneballonger» som fornyes regelmessig.
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Av selskapets langsiktige gjeld har følgende forfall/fornyelse innen 5 år:

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forfall/fornyelse 2019

284 038

Forskjeller som utlignes:

2018

2017

Forfall/fornyelse 2020

672 448

Anleggsmidler

291 237

300 557

18 375

Omløpsmidler

19 761

15 100

Forfall/fornyelse 2021–2023
Forfall om mer enn 5 år

Netto pensjonsforpliktelser

83 434

Avsetninger for forpliktelser

Av konsernets øvrige langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner som ikke er innrettet som låneballonger,
forfaller kr 2 549 000 senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Andre fordringer (anleggsmidler)

Balanseførte leieavtaler

2018

2017

18 596

14 430

Gjeld til aksjeeiere i morselskap
Gjeld til minoritetsaksjonær
Øvrig langsiktig gjeld

Sum øvrig langsiktig gjeld

2018

2017

42 168

31 497

1 336

2 636

585

633

44 088

34 767

Lån renteberegnes i henhold til markedsmessige vilkår.

Sum

Endring utsatt skatt

2018

2017

16 985

23 000

6 417

5 479

Korrigering skatt tidligere år

934

- 506

Årets totale skattekostnad

24 337

27 972

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller

2018

2017

155 122

121 673

-51 313

3 794

Endring midlertidige forskjeller

-27 224

- 29 635

Endring midlertidige forskjeller

-2 734

-

Grunnlag betalbar skatt

73 850

95 832

Skatt 24 %/25 %

16 985

23 000

Sum betalbar skatt

16 985

23 000

Betalbar skatt på årets resultat

16 985

23 000

Sum betalbar skatt i balansen

16 985

23 000
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-

-13 263

- 6 382

-

- 2 734

278 460

281 404

48 319

48 313

Endringen i utsatt skatt i konsernbalansen fra 01.01.2018 utgjør kr: 6 085. Forskjellen mot endring i utsatt skatt i
konsernets skattekostnad, samt ednring i mindlertidige forskjeller forklares med salg og fusjon av
datterselskaper i løpet av 2018

2018

2017

Kapital 1/1

411 854

364 145

Årets resultat

130 786

93 700

-3 510

-

938

348

Kursdifferanse
Utbytte

-5 400

- 7 339

Tilleggsutbytte

-30 000

- 39 000

Kapital 31/12

504 669

411 855

Aksjekapitalen i morselskapet består av 2 660 A-aksjer pålydende kr. 90,- og 11 340 B-aksjer pålydende kr. 90,-.

Morselskapets aksjonærer

Eierandel

Anne Sofie Invest AS

25 %

PGR Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Svein Andreas Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Rolf Arne Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

NOTE 11 — BUDNE MIDLER
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 14 554 058

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

24

1 976

Usikre skatteforpliktelser
I forbindelse med en konsernintern overføring av fast eiendom tidligere år pådro konsernet seg en
skatteforpliktelse ved et eventuelt opphør av konsernforholdet. Skattefri gevinst ved salg av fast
eiendom utgjorde kr 10 376 384.

Netto inn- og utbetalt kapital fra / til minoritet
Betalbar selskapsskatt

1 581
5 256

NOTE 10 — EGENKAPITAL, AKSJEKAPITAL MV.

NOTE 9 — SKATT
Årets skattekostnad fremkommer slik:

- 27 630

Begrensning rentefradrag mellom nærstående

Utsatt skatt 4 %–22 %

NOTE 8 — ØVRIG LANGSIKTIG GJELD
Selskap

517

-26 696

Gevinst og tapskonto

Underskudd til fremføring

Fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

583

Strømberg Gruppen — Noter til konsernregnskapet

25

NOTE 12 — SALGSINNTEKTER
Selskapene driver virksomhet innen påbygg og leveranser av utstyr
til nyttekjøretøyer, forhandlervirksomhet for Volvo lastebiler og busser, shipping samt investeringer i og drift av næringseiendommer.

NOTE 14 — SAMMENDRATTE POSTER

Pr. virksomhetsområde
Forhandlervirksomhet

2018

2017

Posten finansinntekter er slått sammen av:

2018

Renteinntekter

1 426

1 212

4 445

7 391

Andre finansinntekter

2017

1 650 979

1 562 325

Agio

1 001

1 722

Påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy

291 583

320 828

Sum

6 872

10 326

Leieinntekter

69 584

68 143

43 240

39 758

Innkrevde felleskostnader fra leietakere
Managementinntekter shipping
Fraktinntekter shipping
Andre salgs- og driftsinntekter

Sum driftsinntekter

10 733

12 109

27 435

24 026

-

4403

Andre finanskostnader

81 952

8 787

Disagio

2 132 267

2 000 621

2 099 482

1 964 072

32 293

34 204

Posten finanskostnader er slått sammen av:
Rentekostnader

Sum

7 268

1 363

1 783

1 663

52 292

42 784

Geografisk fordeling
Norge
Sverige
Andre

Sum

491

2 345

2 132 267

2 000 621

NOTE 13 — LØNNSKOSTNADER
Årets lønnskostnad består av
Lønninger
Folketrygdavgift

2018

2017

328 552

321 843

39 246

38 617

Pensjonskostnader

12 376

13 110

Andre ytelser

15 539

14 796

Styrehonorar

2 312

2 365

398 026

390 731

615

620

Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte

Ytelser til ledende ansatte

NOTE 15 — FINANSIELL MARKEDSRISIKO
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen
av finansiell risiko.
Renterisiko
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende
rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er
fastsatt. Låneporteføljen har i dag en kombinasjon av flytende og fast rentebinding.
Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for
selskapet. Det er ikke inngått avtaler i vesentlig utstrekning som reduserer denne
risikoen pr. 31.12.2018.
Innkjøpsprisrisiko
Risiko for svingninger i innkjøpspriser sikres gjennom langsiktige avtaler om kjøp samt inngåelse av strategiske avtaler med leverandører og andre aktører i markedet.

Daglig leder

Lønn

1 912 237

Annen godtgjørelse

142 422

Revisor
Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte:
Lovpålagt revisjon

2018
3 176 956 eks. mva.

Teknisk bistand tarbeidese av regnskap, noter mv

406 400 eks. mva.

Attestasjon ligningspapir / skatterådgivning

595 623 eks..mva.

I tillegg kommer andre tjenester

967 229 eks. mva.

Lån til daglig leder, aksjonærer og styret
Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder utgjør kr 1 228 593 pr 31.12.2018. Lånet er rentefritt,
og rentefordel innberettes løpende. Lånet gjelder billån og er sikret med 1. prioritets pant i aksjer i PGR Invest
AS.
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,IRUELQGHOVHPHGUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHWHUGHWYnURSSJDYHnOHVH¡YULJLQIRUPDVMRQPHGGHW
IRUPnOnYXUGHUHKYRUYLGWGHWIRUHOLJJHUYHVHQWOLJLQNRQVLVWHQVPHOORP¡YULJLQIRUPDVMRQRJ
nUVUHJQVNDSHWNXQQVNDSYLKDURSSDUEHLGHWRVVXQGHUUHYLVMRQHQHOOHUKYRUYLGWGHQWLOV\QHODWHQGH
LQQHKROGHUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQ




7LOJHQHUDOIRUVDPOLQJHQ L 6WU¡PEHUJ*UXSSHQ$6

'HUVRPYLNRQNOXGHUHUPHGDWGHQ¡YULJHLQIRUPDVMRQHQLQQHKROGHUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQHUYL
SnODJWnUDSSRUWHUHGHW9LKDULQJHQWLQJnUDSSRUWHUHLVnKHQVHHQGH
6W\UHWVRJGDJOLJOHGHUVDQVYDUIRUnUVUHJQVNDSHW

8DYKHQJLJUHYLVRUVEHUHWQLQJ
8WWDOHOVHRPUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHW
.RQNOXVMRQ
9LKDUUHYLGHUW6WU¡PEHUJ*UXSSHQ$6 nUVUHJQVNDSVRPYLVHUHWRYHUVNXGGLVHOVNDSVUHJQVNDSHWSn
NU  RJHWRYHUVNXGGLNRQVHUQUHJQVNDSHWSnNU  cUVUHJQVNDSHWEHVWnUDY
ͻ

VHOVNDSVUHJQVNDSHWVRPEHVWnUDYEDODQVHSHUGHVHPEHUUHVXOWDWUHJQVNDSRJ
NRQWDQWVWU¡PRSSVWLOOLQJIRUUHJQVNDSVnUHWDYVOXWWHWSHUGHQQHGDWRHQRJQRWHUWLO
nUVUHJQVNDSHWKHUXQGHUHWVDPPHQGUDJDYYLNWLJHUHJQVNDSVSULQVLSSHURJ

ͻ

NRQVHUQUHJQVNDSHWVRPEHVWnUDYEDODQVHSHUGHVHPEHUUHVXOWDWUHJQVNDSRJ
NRQWDQWVWU¡PRSSVWLOOLQJIRUUHJQVNDSVnUHWDYVOXWWHW SHUGHQQHGDWRHQRJQRWHUWLO
nUVUHJQVNDSHWKHUXQGHUHWVDPPHQGUDJDYYLNWLJHUHJQVNDSVSULQVLSSHU

(WWHUYnUPHQLQJ
ͻ

HUnUVUHJQVNDSHWDYJLWWLVDPVYDUPHGORYRJIRUVNULIWHU

ͻ

JLUGHWPHGI¡OJHQGHVHOVNDSVUHJQVNDSHWHWUHWWYLVHQGHELOGHDYGHQILQDQVLHOOHVWLOOLQJHQWLO
6WU¡PEHUJ*UXSSHQ$6SHUGHVHPEHURJDYVHOVNDSHWVUHVXOWDWHURJ
NRQWDQWVWU¡PPHUIRUUHJQVNDSVnUHWVRPEOHDYVOXWWHWSHUGHQQHGDWRHQLVDPVYDUPHG
UHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJJRGUHJQVNDSVVNLNNL1RUJH

ͻ

JLUGHWPHGI¡OJHQGHNRQVHUQUHJQVNDSHWHWUHWWYLVHQGHELOGHDYGHQILQDQVLHOOHVWLOOLQJHQWLO
NRQVHUQHW6WU¡PEHUJ*UXSSHQ$6SHUGHVHPEHURJDYNRQVHUQHWVUHVXOWDWHURJ
NRQWDQWVWU¡PPHUIRUUHJQVNDSVnUHWVRPEOHDYVOXWWHWSHUGHQQHGDWRHQLVDPVYDUPHG
UHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJJRGUHJQVNDSVVNLNNL1RUJH

*UXQQODJIRUNRQNOXVMRQHQ
9LKDUJMHQQRPI¡UWUHYLVMRQHQLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHUGH
LQWHUQDVMRQDOHUHYLVMRQVVWDQGDUGHQH,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGVRQ$XGLWLQJ ,6$HQH 9nUHRSSJDYHURJ
SOLNWHULKHQKROGWLOGLVVHVWDQGDUGHQHHUEHVNUHYHWL5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHGUHYLVMRQDY
nUVUHJQVNDSHW9LHUXDYKHQJLJHDYVHOVNDSHWRJNRQVHUQHW VOLNGHWNUHYHVLORYRJIRUVNULIWRJKDU
RYHUKROGWYnUH¡YULJHHWLVNHIRUSOLNWHOVHULVDPVYDUPHG GLVVHNUDYHQH(WWHUYnURSSIDWQLQJHU
LQQKHQWHWUHYLVMRQVEHYLVWLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJVRPJUXQQODJIRUYnUNRQNOXVMRQ
YULJLQIRUPDVMRQ

6W\UHWRJGDJOLJOHGHU OHGHOVHQ HUDQVYDUOLJIRUnXWDUEHLGHnUVUHJQVNDSHWLVDPVYDUPHGORYRJ
IRUVNULIWHUKHUXQGHUIRUDWGHWJLUHWUHWWYLVHQGHELOGHLVDPVYDUPHGUHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJJRG
UHJQVNDSVVNLNNL1RUJH/HGHOVHQHURJVnDQVYDUOLJIRUVOLNLQWHUQNRQWUROOVRPGHQILQQHUQ¡GYHQGLJ
IRUnNXQQHXWDUEHLGHHWnUVUHJQVNDSVRPLNNHLQQHKROGHUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQYHUNHQVRPI¡OJH
DYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO
9HGXWDUEHLGHOVHQDYnUVUHJQVNDSHWHU OHGHOVHQDQVYDUOLJIRUnWDVWDQGSXQNWWLOVHOVNDSHWVRJ
NRQVHUQHWVHYQHWLOIRUWVDWWGULIWRJSnWLOE¡UOLJPnWHnRSSO\VHRPIRUKROGDYEHW\GQLQJIRUIRUWVDWWGULIW
)RUXWVHWQLQJHQRPIRUWVDWWGULIWVNDOOHJJHVWLOJUXQQIRUnUVUHJQVNDSHWVnOHQJHGHWLNNHHUVDQQV\QOLJ
DWYLUNVRPKHWHQYLOEOLDYYLNOHW
5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHGUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHW
9nUWPnOPHGUHYLVMRQHQHUnRSSQnEHWU\JJHQGHVLNNHUKHWIRUDWnUVUHJQVNDSHWVRPKHOKHWLNNH
LQQHKROGHUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQYHUNHQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLORJnDYJLHQ
UHYLVMRQVEHUHWQLQJVRPLQQHKROGHUYnUNRQNOXVMRQ%HWU\JJHQGHVLNNHUKHWHUHQK¡\JUDGDYVLNNHUKHW
PHQLQJHQJDUDQWLIRUDWHQUHYLVMRQXWI¡UWLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJH
KHUXQGHU,6$HQHDOOWLGYLODYGHNNHYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQVRPHNVLVWHUHU)HLOLQIRUPDVMRQNDQ
RSSVWnVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO)HLOLQIRUPDVMRQEOLUYXUGHUWVRPYHVHQWOLJGHUVRP
GHQHQNHOWYLVHOOHUVDPOHWPHGULPHOLJKHWNDQIRUYHQWHVnSnYLUNH¡NRQRPLVNHEHVOXWQLQJHUVRP
EUXNHUQHIRUHWDUEDVHUWSnnUVUHJQVNDSHW
6RPGHODYHQUHYLVMRQLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU,6$HQH
XW¡YHUYLSURIHVMRQHOWVNM¡QQRJXWYLVHUSURIHVMRQHOOVNHSVLVJMHQQRPKHOHUHYLVMRQHQ,WLOOHJJ


LGHQWLILVHUHURJDQVOnUYLULVLNRHQIRUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQLUHJQVNDSHWHQWHQGHWVN\OGHV
PLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO9LXWIRUPHURJJMHQQRPI¡UHUUHYLVMRQVKDQGOLQJHUIRUnKnQGWHUH
VOLNHULVLNRHURJLQQKHQWHUUHYLVMRQVEHYLVVRPHUWLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJVRPJUXQQODJ
IRUYnUNRQNOXVMRQ5LVLNRHQIRUDWYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHULNNHEOLU
DYGHNNHWHUK¡\HUHHQQIRUIHLOLQIRUPDVMRQVRPVN\OGHVXWLOVLNWHGHIHLOVLGHQPLVOLJKHWHUNDQ
LQQHE UHVDPDUEHLGIRUIDOVNQLQJEHYLVVWHXWHODWHOVHUXULNWLJHIUHPVWLOOLQJHUHOOHURYHUVW\ULQJ
DYLQWHUQNRQWUROO



RSSDUEHLGHUYLRVVHQIRUVWnHOVHDYGHQLQWHUQHNRQWUROOVRPHUUHOHYDQWIRUUHYLVMRQHQIRUn
XWIRUPHUHYLVMRQVKDQGOLQJHUVRP HUKHQVLNWVPHVVLJHHWWHURPVWHQGLJKHWHQHPHQLNNHIRUnJL
XWWU\NNIRUHQPHQLQJRPHIIHNWLYLWHWHQDYVHOVNDSHWVRJNRQVHUQHWV LQWHUQHNRQWUROO



HYDOXHUHUYLRPGHDQYHQGWHUHJQVNDSVSULQVLSSHQHHUKHQVLNWVPHVVLJHRJRP
UHJQVNDSVHVWLPDWHQHRJWLOK¡UHQGH QRWHRSSO\VQLQJHUXWDUEHLGHWDYOHGHOVHQHUULPHOLJH



NRQNOXGHUHUYLSnKHQVLNWVPHVVLJKHWHQDYOHGHOVHQVEUXNDYIRUWVDWWGULIWIRUXWVHWQLQJHQYHG
DYOHJJHOVHQDYUHJQVNDSHWEDVHUWSnLQQKHQWHGHUHYLVMRQVEHYLVRJKYRUYLGWGHWIRUHOLJJHU
YHVHQWOLJXVLNNHUKHWNQ\WWHWWLOKHQGHOVHUHOOHUIRUKROGVRPNDQVNDSHWYLODYEHW\GQLQJRP
VHOVNDSHWVRJNRQVHUQHWV HYQHWLOIRUWVDWWGULIW'HUVRPYLNRQNOXGHUHUPHGDWGHWHNVLVWHUHU
YHVHQWOLJXVLNNHUKHWNUHYHVGHWDWYLLUHYLVMRQVEHUHWQLQJHQKHQOHGHURSSPHUNVRPKHWHQ Sn
WLOOHJJVRSSO\VQLQJHQHLUHJQVNDSHWHOOHUGHUVRPVOLNHWLOOHJJVRSSO\VQLQJHULNNHHU
WLOVWUHNNHOLJHDWYLPRGLILVHUHUYnUNRQNOXVMRQRPnUVUHJQVNDSHWRJnUVEHUHWQLQJHQ9nUH
NRQNOXVMRQHUHUEDVHUWSnUHYLVMRQVEHYLVLQQKHQWHWLQQWLOGDWRHQIRUUHYLVMRQVEHUHWQLQJHQ
(WWHUI¡OJHQGHKHQGHOVHUHOOHUIRUKROGNDQLPLGOHUWLGPHGI¡UHDWVHOVNDSHWRJNRQVHUQHW LNNH
IRUWVHWWHUGULIWHQ

/HGHOVHQHUDQVYDUOLJIRU¡YULJLQIRUPDVMRQYULJLQIRUPDVMRQRPIDWWHULQIRUPDVMRQLnUVUDSSRUWHQ
ERUWVHWWIUDnUVUHJQVNDSHWRJGHQWLOK¡UHQGHUHYLVMRQVEHUHWQLQJHQ
9nUXWWDOHOVHRPUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHWGHNNHULNNH¡YULJLQIRUPDVMRQRJYLDWWHVWHUHULNNHGHQ
¡YULJHLQIRUPDVMRQHQ
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HYDOXHUHUYLGHQVDPOHGHSUHVHQWDVMRQHQVWUXNWXUHQRJLQQKROGHWLQNOXGHUW
WLOOHJJVRSSO\VQLQJHQHRJKYRUYLGWnUVUHJQVNDSHWUHSUHVHQWHUHUGHXQGHUOLJJHQGH
WUDQVDNVMRQHQHRJKHQGHOVHQHSnHQPnWHVRPJLUHWUHWWYLVHQGHELOGH

ͻ

LQQKHQWHUYLWLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJUHYLVMRQVEHYLVYHGU¡UHQGHGHQILQDQVLHOOH
LQIRUPDVMRQHQWLOHQKHWHQHHOOHUIRUUHWQLQJVRPUnGHQHLNRQVHUQHWIRUnNXQQHJLXWWU\NNIRUHQ
PHQLQJRPGHWNRQVROLGHUWHUHJQVNDSHW9LHUDQVYDUOLJHIRUnOHGHI¡OJHRSSRJJMHQQRPI¡UH
NRQVHUQUHYLVMRQHQ9LDOHQHHUDQVYDUOLJHIRUYnUUHYLVMRQVNRQNOXVMRQ

Resultatregnskap
Tall i hele tusen

Driftsinntekter og driftskostnader
Annen driftsinntekt

6

9LNRPPXQLVHUHUPHGVW\UHWEODQWDQQHWRPGHWSODQODJWHRPIDQJHWDYUHYLVMRQHQRJWLOKYLONHQWLG
UHYLVMRQVDUEHLGHWVNDOXWI¡UHV9LXWYHNVOHURJVnLQIRUPDVMRQRPIRUKROGDYEHW\GQLQJVRPYLKDU
DYGHNNHWLO¡SHWDYUHYLVMRQHQKHUXQGHURPHYHQWXHOOHVYDNKHWHUDYEHW\GQLQJLGHQLQWHUQH
NRQWUROOHQ

Sum driftsinntekter

8WWDOHOVHRPDQGUHORYPHVVLJHNUDY

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

.RQNOXVMRQRPnUVEHUHWQLQJHQ

Annen driftskostnad

%DVHUWSnYnUUHYLVMRQDYnUVUHJQVNDSHWVRPEHVNUHYHWRYHQIRUPHQHUYLDWRSSO\VQLQJHQHL
nUVEHUHWQLQJHQ RPnUVUHJQVNDSHWIRUXWVHWQLQJHQRPIRUWVDWWGULIWRJIRUVODJHWWLOUHVXOWDWGLVSRQHULQJHU
NRQVLVWHQWHPHGnUVUHJQVNDSHWRJLVDPVYDUPHGORYRJIRUVNULIWHU

Noter

Lønnskostnad

2018

2017

16 907

12 047

16 907

12 047

14

5 360

5 319

3

162

293

16 426

13 705

Sum driftskostnader

6, 14

21 948

19 316

DRIFTSRESULTAT

−5 041

− 7 269

22 264

22 984

0

2 066

.RQNOXVMRQRPUHJLVWUHULQJRJGRNXPHQWDVMRQ
%DVHUWSnYnUUHYLVMRQDYnUVUHJQVNDSHWVRPEHVNUHYHWRYHQIRURJNRQWUROOKDQGOLQJHUYLKDUIXQQHW
Q¡GYHQGLJLKHQKROGWLOLQWHUQDVMRQDOVWDQGDUGIRUDWWHVWDVMRQVRSSGUDJ ,6$( 
©$WWHVWDVMRQVRSSGUDJVRPLNNHHUUHYLVMRQHOOHUIRUHQNOHWUHYLVRUNRQWUROODYKLVWRULVNILQDQVLHOO
LQIRUPDVMRQªPHQHUYLDWOHGHOVHQKDURSSI\OWVLQSOLNWWLOnV¡UJHIRURUGHQWOLJRJRYHUVLNWOLJ
UHJLVWUHULQJRJGRNXPHQWDVMRQDYVHOVNDSHWV UHJQVNDSVRSSO\VQLQJHULVDPVYDUPHGORYRJJRG
ERNI¡ULQJVVNLNNL1RUJH
%HUJHQ DSULO
.30*$6

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen renteinntekt

328

241

388

Annen finansinntekt

5 741

0

Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler

1 600

1 437

Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad

15

Annen finanskostnad

7RP5DVPXVVHQ
6WDWVDXWRULVHUWUHYLVRU

523

Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

13

ÅRETS RESULTAT

733

430

4 709

4 051

0

3

21 723

19 844

16 685

12 575

882

− 184

15 803

12 759

OVERFØRINGER
Avsatt til utbytte
Avsatt konsernbidrag

30 290

10 800

Tilleggsutbytte

30 000

39 000

Sum overføringer
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0
10 800

Økning av aksjeverdi i datterselskap

Overført fra annen egenkapital

30

0
30 290

Strømberg Gruppen — Resultatregnskap

14 197

26 241

15 803

12 759
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Strømberg Gruppen

Balanse

Balanse

Tall i hele tusen

Tall i hele tusen

Eiendeler

Noter

2018

2017

ANLEGGSMIDLER

Noter

2018

2017

EGENKAPITAL

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital
13

Sum immaterielle eiendeler

348

347

Aksjekapital

348

347

Overkurs

8, 9

1 260

1 260

8

2 795

2 795

4 055

4 055

Sum innskutt egenkapital
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

3

Sum varige driftsmidler

4 305

4 468

Opptjent egenkapital

4 305

4 468

Annen egenkapital

195 166

209 362

Sum opptjent egenkapital

8

195 166

209 362

Sum egenkapital

199 221

213 418

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i datterselskap

4

370 272

341 637

Lån til foretak i samme konsern

5

22 344

0

Investeringer i tilknyttet selskap

4

0

9 831

GJELD

Lån til tilknyttet selskap

5

0

3 275

Annen langsiktig gjeld

Andre langsiktige fordringer

6

12 850

1 941

405 466

356 683

410 120

361 498

Sum finansielle anleggsmidler

Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

10

8 730

110

11

42 467

31 782

51 197

31 892

Sum annen langsiktig gjeld
Sum anleggsmidler

Kortsiktig gjeld

OMLØPSMIDLER

Gjeld til kredittinstitusjoner

10

279 908

279 925

Fordringer

Gjeld i konsernkontoordning

6

24 887

56 217

Leverandørgjeld

6

2 005

1 993

168

2 692

Kundefordringer

6

4 265

3 575

Andre kortsiktige fordringer

6

32 087

30 653

Skyldige offentlige avgifter

Fordringer i konsernkontoordning

6

156 084

219 082

Annen kortsiktig gjeld

45 382

28 950

192 435

253 310

Sum kortsiktig gjeld

352 350

369 777

213

280

Sum gjeld

403 547

401 670

Sum omløpsmidler

192 648

253 590

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

602 768

615 087

SUM EIENDELER

602 768

615 087

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

6, 12

Beaunde, Frankrike — 02.04.2019

Dagfinn Heradstveit, styrets leder

Rolf Arne Rasmussen, styremedlem
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Per Gunnar Strømberg Rasmussen, konsernsjef

Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem

Strømberg Gruppen — Balanse

Eldar Sætre, styremedlem

33

Strømberg Gruppen

Strømberg Gruppen

Kontantstrømoppstilling

Noter til regnskapet

Tall i hele tusen

Kontantstrømmer

2017

NOTE 1 — REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og anbefalinger for god regnskapsskikk.

16 685

12 575

-

- 4 351

Inntekter
Selskapets driftsinntekter består av administrasjonshonorarer utfakturert til datterselskaper og
tilknyttede selskaper i Strømberg Gruppen konsern.
Inntektsføringen av administrasjonstjenestene skjer
i takt med at de ytes.

2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
+/+

+/+/+/+/=

Periodens betalte skatt
Tap/Gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger

-155

-

192

293

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

1 600

1 437

Endring kundefordringer

-690

- 226

Endring leverandørgjeld

12

- 631

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-14 377

- 15 421

3 238

- 6 324

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

155

-

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-

-98

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

15 629

-

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-

-

-29 978

14 662

-5 741

-

-19 938

14 564

19 684

16 660

Endring langsiktig fordring
+

Gevinst ved salg av aksjer og andeler

=

Netto kontantstrøm fra innvesteringsaktiviteter

+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

+

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

1 704

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-380

7 330
- 105

-

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

-5 000

- 398

31 651

- 9 019

-30 000

- 50 000

Anleggsmidler
Ikke avskrivbare anleggsmidler balanseføres til
anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi når
verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til
kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger.
Avskrivningene er fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid
Investering i aksjer
Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
er balanseført til anskaffelseskost. Ved verdifall som
ikke anses å være forbigående, er aksjer og andeler
nedskrevet til virkelig verdi.
Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre
fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

Ikke avskrivbart
inventar

710

4 269

600

Tilgang

-

-

-

-

-

Avgang til ansk. kost

-

-

-

580

580
5 578

Anskaffelseskost 01.01.

Netto endring i kassekreditt

+

Netto mottatt konsernbidrag

-1 027

27 333

Anskaffelseskost 31.12.

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

16 632

- 8 198

Akk. avskrevet

Bokført verdi 31.12.
-67

42

Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1

280

238

=

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

213

280
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NOTE 2 — VIRKSOMHETSOMRÅDE
Strømberg Gruppen AS er morselskap i et konsern
bestående av i alt 38 norske datterselskap.
Selskapets virksomhetsområde er i hovedsak
lokalisert til Sør-Norge.

Inventar

Utbetalinger av utbytte

Netto endring i kontanter og kontantekv.

Konsern
Selskapet inngår i konsernet Strømberg Gruppen AS,
og benytter de samme regnskapsprinsipper som
konsernet. Regnskapsprinsippene er ellers omtalt i
de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene

NOTE 3 — VARIGE DRIFTSMELDINGER OG IMMATERIELLE EIENDELER

-

+

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd og andre kortsiktige og
likvide plasseringer.

Tall i hele tusen

+

=

Skatt
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring
i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på
alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er
beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det
er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Årets ordinære vskrivning
Ordinær avskrivning i %

Datautstyr Transportmidler
580

Sum
6 159

710

4 269

600

-

706

-

567

-

1 273

4

4 269

33

-

4 305

129

-

33

106

162

20 %

-

20 %

20 %
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NOTE 4 — DATTERSELSKAPER, TILKNYTTET SELSKAP M.V.
Aksjer i de norske datterselskaper og tilknyttede selskaper er bokført til kostpris.

NOTE 7 — BUDNE MIDLER
Innskudd bankkonto skattetrekk utgjør kr 212 713,NOTE 8 — EGENKAPITAL

Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor
Rasmussen Eiendom AS

01.12.1997

ARKA – Andr. Rasmussen Karosserifabrikk
Advanced Asset Management AS
Trucknor AS

24.08.2005
23.11.2004

Eierandel/
stemmeandel

Selskapsresultat

Selskapets
egenkapital

Kanalveien 11, Bergen

100 %

79 350

428 170

Industriveien 11, 5210 Os

100 %

14 444

54 390

Kanalveien 11, Bergen

100 %

393

61 786

Fjøsangerveien, Bergen

100 %

21 684

62 146

100 %

-1 580

3 294

51 %

-2 989

-1 709

100 %

-926

3 032

Karos Shipping AS

14.07.2006

Kanalveien 11, Bergen

Stormo Invest AS

25.03.2011

Skogmovegen1, 3825 Lunde

Busnor AS

23.08.2013

Kanalveien 11, Bergen

Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Tilleggsutbytte

Egenkapital 31.12.

2018

2017

213 418

239 314

15 803

13 104

-30 000

- 39 000

199 221

213 418

NOTE 9 — AKSJONÆRER
Aksjekapitalen består av 2 660 A-aksjer pålydende kr. 90,- og 11 340 B-aksjer pålydende kr. 90,-.
Det er bare A-aksjene som har stemmerett.
Selskapets aksjonærer er

Eierandel

Anne Sofie Invest AS

25 %

PGR Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Svein Andreas Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Rolf Arne Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

NOTE 5 — FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN 1 ÅR

Lån til foretak i samme konsern

2018

2017

22 344

-

-

3 275

12 850

1941

Lån til tilknyttede selskap
Amdre langsiktige fordringer

NOTE 10 — PANTSTILLELSER OG GARANTIER
Gjeld som er sikret med pant

2017

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

2017

8 730

-

279 908

280 035

Selskapet har deler av langsiktige låneavtaler innrettet som “låneballonger”
som fornyes regelmessig.

NOTE 6 — TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAP
Transaksjoner
I posten driftsinntekt inngår salgsinntekter fra datterselskap

2018

2017

16 907

12 047

1 983

2 334

Av selskapets langsiktige gjeld har følgende forfall innen 5 år:
Gjeld til kredittinstitusjon: Forfall / fornyelse 2019:

8 370

Selskapet kausjonerer solidarisk for konsernkonto med totallimit 290,0 MNOK.
I posten annen driftskostnad inngår husleie, administrasjonskostnader mv. fra datterselskap

Selskapet har stilt selvskyldnerkausjon for lån tatt opp i datterselskapene:
For konserninterne finansrelaterte transaksjoner vises det til note 15.

Rasmussen Eiendom AS (med døtre), pålydende 831 MNOK
Trucknor AS, pålydende 178,1 MNOK

Mellomværende

Trucknor Hordaland AS, pålydende 9,1 MNOK

2018

2017

I posten kundefordringer inngår fordring på datterselskap

2 554

3 388

Kanalveien 52 Utvikling AS pålydende 33,4 MNOK

I posten andre fordringer inngår fordring på datterselskap

24 763

25 231

ARKA AS, pålydende 20 MNOK

I posten annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til datterselskap

43 210

27 016

55

943

I posten leverandørgjeld inngår gjeld til datterselskap
Gjeld i konsernkontoordning
Fordringer i konsernkontoordning

24 887

56 217

156 084

219 082

NOTE 11 — ØVRIG LANGSIKTIG GJELD
Beløpet gjelder innlån fra morselskapets aksjonærer. Lån renteberegnes i henhold til markedsmessige vilkår.
NOTE 12 — ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Påløpte kostnader
For øvrige mellomværender med konsernselskap vises det til note 5.

Avsatt ferielønn
Gjeld til konsernselskaper
Skyldig konsernbidrag
Avsetninger

Sum
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2018

2017

1 330

1 150

370

373

12 921

16 216

30 290

10 800

470

411

45 382

28 950
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NOTE 13 — SKATT

NOTE 14 — ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MV.

Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnader er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Nedenfor er gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Lønnskostnader består av følgende poster:

2018

2017

3 460

3 536

Styrehonorar

820

820

Folketrygdavgift

658

681

142

193

Lønninger

2018

2017

16 685

12 575

Pensjonskostnader

-16 762

- 12 711

Andre personalkostnader

77

135

Grunnlag betalbar skatt før fremførbart underskudd

-

-

Ytet konsernbidrag

-

-

Anvendelse av fremførbart underskudd

-

-

Grunnlag betalbar skatt

-

-

Betalbar skatt 24 %/25 %

-

-

Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

Forpliktelser knyttet til reparasjonsavtaler inngår i avsetning for

Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte

Godtgjørelser

Driftsmidler
Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser
Utbytte

Netto negative forskjeller
Utsatt skattefordel (23 %/24 %)

-254

- 357

-1 330

- 1 150

-

-

-1 584

- 1 507

- 348

- 347

2018

2017

Betalbar skatt

-

-

Avregning betalbar skatt fra tidligere år

884

- 511

Endring utsatt skatt

-8

- 18

Årets skattekostnad

882

- 529

Avstemming skattekostnad og skatt beregnet med nominell
skattesats:

2018

2017

Styret
820 000

Lån til daglig leder mv.
Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder utgjør kr 1 228 593 pr 31.12.2018. Lånet er rentefritt,
og rentefordel innberettes løpende. Lånet gjelder billån og er sikret med 1. prioritets pant
i aksjer i PGR Invest AS. Lånet er i sin helhet innfridd ved regnskapsavleggelsen.
Revisor
Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte:
641

Teknisk bistand

20

Skatterådgivning

19

Øvrig Skatterådgivning

100

Andre tjenester utenfor revisjonen

473

NOTE 15 — SAMMENDRATTE POSTER
Posten annen rentekostnad består av:

2018

2017

Rente på konsernkassakredittkonto

3 412

3 042

882

- 529

Rente på langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

3 838

3 018

Renter aksjonærer

Avvik

2 956

3 547

Andre rentekostnader

Sum annen rentekostnad

Avvik forklares med:
Skatt på permanente forskjeller 24 %/25 %
Endret skattesats på utsatt skatt (fra 24 % til 23 %)
Avregning betalbar skatt fra tidligere år
Skatt på utbytte

Sum forklaring
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

3 855

3 050

-15

- 15

-884

511

1

1

2 956

3 547

2018

2017

Betalbar skatt på årets resultat

-

-

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag

-

-

Sum betalbar skatt

-

-
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3

142 422

Skatt beregnet med nominell skattesats (24 %)

Årets totale skattekostnad

3

1 912 237

Lovpålagt revisjon

Skattekostnadene i resultatregnskapet består av:

5 319

Daglig leder

Annen godtgjørelse

Midlertidige forskjeller pr. 31.12. er knyttet til:

89

5360

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Selskapet har etablert en
innskuddspensjon som tilfredsstiller kravene i denne lov.

Lønn og honorarer

andre forpliktelser

280

173

10

1 089

975

35

24

4 709

4 051

NOTE 16 — FINANSIELL MARKEDSRISIKO
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
Renterisiko
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende
rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er fastsatt. Låneporteføljen har i dag en
kombinasjon av flytende og fast rentebinding.
Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer en indirekte økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått avtaler som
reduserer denne risikoen pr. 31.12.2018.
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Påbygg

«Vi var her i går, vi er her i dag,
og vi lover vi skal være her i morgen.»

• ARKA AS
• ARKA Rogaland AS

PÅBYGG

• Nor Slep AS
• Rolands AS
• Transrep AS

Konsernet har de siste årene satset stort
innen påbyggervirksomhet. I dag har vi
den største påbyggersammenslutningen
i landet.

Gjennom selskapenes ulikheter og
unikheter er vi i stand til å tilby
komplette løsninger. Vi r
epresenterer et stort antall
europeiske kvalitetsprodusenter
som samlet leverer det meste
av utstyr som kan monteres på
rullende materiell.
Gruppen har stort fokus på felles
design for best mulig utnyttelse
av vår produksjonskapasitet. Vi
har i dag tilgang til totalt 9 300
kvm produksjonslokale i Norge,
med totalt 20 byggeplasser og

mulighet til å produsere 350 stk.
påbygg per år. Vår maskinpark og
konstruksjonsavdeling gjør at vi
har utstrakt egenproduksjon, noe
som gir en sømløs produksjonsflyt
og gode leveringstider.
Alle våre firma har mulighet for
kapasitetsøkning ved behov, og
vi skal til enhver tid kunne dekke
våre kunders behov for produkter.
Da vi vet at kundene våre forventer høy drissikkerhet og rask

levering, har gruppen stort fokus
på service og ettermarked. Vi har
derfor et godt utbygget servicenettverk over hele Norge, og
flere av våre selskap tilbyr både
24-timers vakttelefoner og egne
reiseteam.
Vi har lang historie innen norsk
påbyggervirksomhet og kvalitet.
Tradisjon og håndverk er viktig for oss å ivareta, eller som vi
sier: “Vi var her i går, vi er her i
dag, og vi lover vi skal være her i
morgen.”

Nøkkeltall
Forretningsideen er salg av kvalitetspåbygg til transportmarkedet gjennom egenproduksjon og import, der vi skal være
en ledende produsent og leverandør av tidsriktige produkter
som oppfyller våre kunders strenge krav til HMS, drisstabilitet, praktisk bruk og design.

2018

2017

Sum driftsinntekter*

NOK mill

448,5

437,1

Driftsresultat

NOK mill

22,9

24,9

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

21,0

23,7

Driftsmargin

%

5,1

5,7

* Tall før elimineringer
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ARKA AS
nomføring av kursing, og opplæring av personell,
med iverksetting i 2018. Ut fra de strategiske
valgene som er blitt foretatt, forventes det fortsatt
økning i salget også i den nordlige delen av landet.

Vi satser tungt og leverer
skreddersydde og komplette
transportløsninger.
ARKA opprettholder en stabil markedsandel på
ca. 12 % av det totale kranmarkedet i Norge og ca.
20 % i de segmentene der de satset tyngst. Øvrige
segmenter er stabile, med periodiserte svingninger.
Selskapet kommer til å satse tungt sammen med
EFFER i tiden som kommer. Samtidig er de på
leting etter nye produkter og flere samarbeidspartnere innen salg og service.
Markedet for 2018 hadde, som forventet, vekst i
tungbilsalget. Dette ga bra ordretilgang på kran og
krok, og ARKA ser også fortsatt vekst i
distribusjonssegmentet. Den positive utviklingen
har trolig sammenheng med at ARKA har levert

42

gode produkter med lang levetid og høy kvalitet.
ARKA har en stor portefølje av trofaste kunder
innen alle segmenter de representerer. Selskapet
arbeider kontinuerlig og aktivt for å knytte til seg
nye kunder med mål om langsiktige relasjoner.
VELLYKKET SATSING I NORD

I 2018 fikk ARKA flere leveranser til Nordic Last
og Buss. Arbeidet og satsningen mot
Volvo-forhandlerne i de tre nordligste fylkene har
også gitt gode resultater. På denne bakgrunnen
besluttet de å satse i ettermarkedet på kran under
utvalgte lokasjoner i Nordic-systemet. Arbeidet er
godt i gang og selskapet har lagt en plan for gjen-
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STABIL REKRUTTERING

I løpet av 2018 har ARKA økt antallet ansatte. Vi
er nå 56 ansatte og 4 innleide, og dette tallet
forventes å holde seg stabilt også i året som
kommer. Alle lærlingene er med i Strømberg
Gruppen sitt lærlingeprogram, og i 2018 tok to av
lærlingene hos oss fagbrev. ARKA er godkjent som
lærlingebedri gjennom NHO, og vi ser for oss at
det vil bli ytterligere to nye lærlingplasser i 2019.
Vi har også økt til 2. ski på sveiseavdelingen, for å
utvide vår produksjon til det maksimale.
UTVIKLING

Det er besluttet at vi skal innføre ISO sertifisering

i 2019. Arbeidet med dette settes i verk fra og med
1. kvartal. Vi har som mål at vi skal heve KS-nivået
betydelig gjennom dette arbeidet.
Arka har et stort fokus på HMS, som er viktig for
å sørge for en sikker hverdag for våre ansatte.
HMS- arbeidet vårt er målrettet, og gjennom god
opplæring på maskiner, sikker bruk av verktøy og
verneutstyr gir dette resultater. I 2018 hadde vi
ingen alvorlige skader.
ARKA har meget god ordrereserve ved inngangen
til 2019, som tyder på at vi vil ha en stabil og god
produksjon gjennom året som kommer. Prognosene
for 2019 tilsier en utflating i veksten, slik at vi vil
ende på samme nivå som 2018. Vi vil derfor arbeide
med å koordinere og optimalisere kapasitetsutnyttelsen i produksjonen til både ARKA og
datterselskapene.
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ARKA Rogaland AS

Nor Slep AS

en viktig og foretrukken leverandør til
lastebilvirksomhetene i Rogaland.

siden oppstarten i 1983 utviklet seg til
å bli Norges ledende leverandør av
hengere og lastbærere til tyngre kjøretøy.

ARKA Rogaland leverer kran- og planpåbygg, samt
krokløere til lastebiler. I 2018 har vi hatt en jevn
produksjon av slike påbygg. Omsetningen i dag
består hovedsakelig av ettermarkedstjenester og
egen produksjon.

GODE UTSIKTER

KRAV OM KOMPETANSE

Vi har en målsetning om å være kundenes
førstevalg. Med den beste kompetansen, de mest
produksjonseﬀektive lokalene og de sterkeste
merkevarene er utsiktene for det kommende året
meget gode.

ARKA Rogaland har innført rutiner etter prinsippet
«beste praksis». Vi har derfor gjennomført omfattende gjennomganger av alle våre rutiner og kompetanse som de ansatte innehar. Riktig og god kompetanse er helt nødvendig for å kunne møte kravene
kundene våre stiller til kvalitet og eﬀektivitet.

Ordrereserven ved utgangen av 2018 var svært
tilfredsstillende, og den viser full produksjon i 8
måneder. Her finner vi en fin blanding av kran- og
krokpåbygg.

Vi fører sterke og gode merkevareprodukter som
EFFER, Multili, Zetterberg og H-Modul i vår
portefølje. På den måten møter vi de fleste krav fra
kunder i så å si alle bransjer, og holder oss konkurransedyktige.
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2018 var nok et solid år markedsmessig, med høy
aktivitet i anlegg- og transportbransjen. Selskapet
opplevde for andre år på rad ny salgsrekord, og går
inn i 2019 med gode ordrereserver. Volvo-relaterte
kunder er en stor og viktig del av selskapets
kundeportefølje i Norge. Nor Slep fører flere
anerkjente merkevarer som Fliegl, Rojo, Trio,
Gullkant og Quadro, og selskapets langsiktige mål
er god forvaltning av disse i markedene.
EN NY TID

Vår gründer og mentor Per Åge Spartveit valgte å
gå av med pensjon i løpet av 2018. Han har vært
en foregangsperson innen utviklingen av transportnæringen i Norge. Hans utrettelige arbeid med å
utvikle nye og bedre løsninger for hengere har ført
Nor Slep til den ledende posisjonen i markedet
som vi har i dag. Nor Slep vil fortsette å utvikle og
konstruere sine produkter i Sandeord, men selve

produksjonen vil foregå hos ledende produsenter i
Europa. Strenge interne kvalitetsrutiner sørger for
gjennomprøvde og solide løsninger – hele veien fra
datakonstruksjon til sluttbruker.
TENKER NYTT

Nor Slep har i alle år vært toneangivende når det
gjelder utvikling og fornying av produkter. I 2018
introduserte vi DO-WA asfalt båndsemi i vårt
sortiment. Dette er et produkt det blir spennende
å følge etter justeringene vi har gjennomført for
sesongen 2019. Nor Slep sitt datterselskap Nor
Slep Svenska AB i Göteborg hadde et jevnt godt
år i 2018. I Sverige er det fokus på kjerneprodukter
som krokhengere og dumperslep. På slutten av året
introduserte vi en 3-akslet dumperkjerre kalt
Spartveit Edition som en hyllest til Per Åge. Denne
ser ut til å bli godt mottatt i det svenske markedet.
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Rolands AS

Transrep AS

Helt siden 1942 har Rolands
opparbeidet godt renommé
og stor tillit som påbygger.

ARKA AS eier 50 % av Transrep AS,
som er ARKA sin avdeling i Oslo.

Rolands har gjennom flere generasjoner vært en
ledende aktør i markedet, og på den måten preget
påbyggshistorien. Dette har medført at vi i dag besitter en unik erfaring og kompetanse i faget, og er
den foretrukne rådgiveren og samarbeidspartneren
for forhandlere og transportører i hele Norge.
SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Rolands hovedstyrke innen påbygg, er skreddersøm
for optimale løsninger og tilpasning til den enkelte
lastebil. Selskapet tilbyr tett samarbeid med kunden
gjennom hele byggeprosessen, slik at resultatet blir
slik kunden forventer. Rolands går ikke av veien
for utfordrende oppgaver, og legger mye ære i at
kunden skal bli fornøyd.

Når kundene kommer med store utfordringer, løser
mekanikerne det på strak arm.
Rolands ønsker å ivareta det ytre og indre miljøet på
best mulig måte. Dette preger både bedrien og de
ansattes holdninger. Derfor evaluerer vi fortløpende
nye miljøtiltak for å sikre minimal påvirkning av det
ytre miljøet.
Rolands har god tilgang på arbeid, og hadde en liten
økning av omsetningen i 2018. Det var påbyggsegmentet som stod for den største økningen, og
ordrereserven ved utgangen av 2018 var tilfredsstillende.

Selskapet har også bred kompetanse innen
reparasjon og vedlikehold av påbygg.
46
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GOD BEMANNING

Det er per i dag totalt tretten ansatte i Rolands og vi
er stolt av å ha en lærling i industrimekanikerfaget.
Fokuset det kommende året vil være å heve kompetansen ytterligere og opprettholde den positive
kulturen vi har i bedrien.
Vi ser positivt på 2019 med store veiutbygginger
lokalt og en del byggeaktiviteter. Dette vil gi våre
kunder høy aktivitet.
Målsetningen for tiden som kommer er å videreutvikle den positive trenden selskapet har hatt. Vi
ønsker å ta vare på den gode kulturen og tradisjonen som Rolands har opparbeidet gjennom 75 år,
samtidig som vi ser frem mot mot nye utfordringer.

Transrep sitt hovedvirksomhetsområde er service og
reparasjoner av kjølemaskiner og produkter til
påbyggere.
Det er i dag tolv ansatte i Transrep. Dette tallet har, i
tråd med både omsetning og resultat holdt seg stabilt
de senere årene.
Selskapet har både små og store kunder – deriblant
TINE, Bring og PostNor. Dette krever at Transrep
har stor fleksibilitet. Vi har blant annet to 24-timers
vaktbiler som stadig er på oppdrag.
Sammenlignet med de andre selskapene i konsernet,
har Transrep flest utrykninger per år. Årsaken til dette
er at vi opererer i hele Østlandsområdet: Østfold,
Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Hedmark.

Strømberg Gruppen — Påbygg

47

Last og buss

«Samarbeidet mellom Trucknor og Nordic på
salg av komplettbiler og verkstedsdrift
gir gode resultater.»
områder: Distrikt Sør og Distrikt
Nord, med hver sin daglige leder.
GODT SAMARBEID

Samarbeidet mellom Trucknor og
Nordic på salg av komplettbiler
og verkstedsdri har allerede gitt
gode resultater. Vi ser for oss et
meget nært samarbeid som skal gi
oss en positiv utvikling. Samtidig
er vi avhengige av lokal styring og
ledelse for å opprettholde nærhet
til kundene.

• Trucknor AS
• Trucknor Sogn og Fjordane AS

LAST OG BUSS

• Trucknor Firda AS
• Trucknor Førde AS
• Trucknor Hordaland AS
• Trucknor Haugesund AS
• Trucknor Rogaland AS
• Trucknor Kristiansand AS

Trucknor er, med sine 36 verksteds- og
service punkt, Nordens nest største
Volvo-forhandler for lastebiler og busser

• Trucknor Setesdal AS
• Trucknor Arendal AS
• Mandal Last og Buss AS
• Nordic Last og Buss AS

Gjennom Trucknor AS og Nordic Last og Buss AS driver
Strømberg Gruppen forhandlervirksomhet innen salg og
service av varebiler, lastebiler og busser i to av landets fem
regioner. Strømberg Gruppen er også landets største
Volvo- og Renaultforhandler (ca. 32 %).
Antall servicepunkt er godt utbygd i hele forhandlervirksomheten, og med dyktige medarbeidere som yter kundene god
service, er målet kontinuerlig utvikling av virksomheten og
videreutvikling av allerede gode kunderelasjoner.
Nordic Last og Buss AS består av femten verkstedsanlegg fra
Nordland til Nordkapp. Nordic er organisatorisk delt opp i to

Trucknor AS eier totalt ti
Trucknor-selskap. Selskapene er
geografisk lokalisert langs kysten,
fra Stryn til Arendal, og består av
hele 18 verkstedsanlegg. Det er
totalt 307 ansatte i Trucknorselskapene, som samlet omsatte
for 1108.9 millioner i 2018.
I Norge endte totalmarkedet for
lastebiler større enn 16 tonn på
4 820 biler i 2018 – dette er en
oppgang fra 2017. Trucknorområdet presterte også meget
godt i 2018 tilknyttet markedsandeler for salg av lastebiler.

TUNGVEKTER PÅ TOPP

I 2018 ble Trucknor markedsvinner i vektklassen større enn
16 tonn, med registrering av
439 Volvo lastebiler – noe som
utgjorde en markedsandel på 37,5
%. Volvo sitt samlede resultat i
samme vektklasse ble 36,4 %.
I 2018 ble det levert 53 Renault
vare- og lastebiler, samt 12
minibusser. Dette er i henhold til
målsettingen for året.
I 2019 er totalmarkedet for
Trucknor-området forventet å
være noenlunde det samme som i
2018. Ordrereserven til Trucknor
er ved inngangen til 2019 meget
god grunnet et godt salg i siste
del av 2018.
BUSS

Totalmarkedet i salgsområdet til
Trucknor og Nordic Last og Buss
ble for året 287 busser, hvorav
57 Volvo-busser. Dette ga en
markedsandel på 20 %. I tillegg
ble det solgt 12 Renault minibusser. Ordreinngangen for 2019
har vært meget god. Vi har en
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KUNDENE I FOKUS

For oss er det et overordnet mål å
opprettholde høye markedsandeler også i 2019. I løpet av
året vil vi legge stor vekt på
kundearrangementer og aktiviteter, hvor kundene blir kjent
med produktene fra Renault og
Volvo. Videre vil vi satse på
kompetanseheving og samspill
mellom salg- og servicesiden i
våre selskaper.
Salg av komplette kundeløsninger
er et stadig viktigere satsingsområde. Andel solgte komplettbiler i forhold til det totale salget
vårt er pr. i dag 30 % og økende.
Vi forventer fortsatt vekst innen
salg av komplettbilene våre.
Servicegraden vi tilbyr kundene
våre blir stadig viktigere. Vi ser
lyst på året som kommer, og
ser fram til nok en gang å vinne
kampen om kundene.

Nøkkeltall*
2018

2017

Sum driftsinntekter**

NOK mill

1 108,9

1 036,4

Driftsresultat

NOK mill

33,6

42,9

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

26,4

36,2

Driftsmargin

%

3,0

4,1

%

37,5

38,7

Markedsandel lastebiler

16 tonn

* Gjelder kun Trucknor-selskapene, Nordic er ikke inkludert
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ordrereserve for 2019 på i alt 501
busser i et totalmarked antatt å
være ca. 650 busser.

**Tall før elimineringer
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Trucknor Sogn og Fjordane AS
2018 var et godt driftsår for
Trucknor Sogn og Fjordane.
Våre ambisjoner for 2019 er å
bli markedsledende.
Totalmarkedet for lastebiler >16 tonn er fortsatt
stabilt i vårt distrikt med i overkant av 100 nye biler
hvert år. I 2018 var andelen til Volvo 58 av totalt
108, noe som gir 53,7 % markedsandel. I tillegg ble
det levert 5 Renault i denne klassen. Ved utgangen
av året har vi en ordrereserve på 47 nye lastebiler.
Dette er vesentlig flere enn hva som er vanlig for
oss. Bussmarkedet preges av anbudsordninger,
noe som medfører store variasjoner når det gjelder
leveranse av nye busser. I 2018 ble det levert 5 nye
ekspressbusser i vårt område.
Våre kunder har vist oss stor tillit ved å velge oss
som leverandør av nye biler og å nytte oss som
servicepartner. Vi ønsker å gi våre kunder et godt
tilbud på service og reparasjoner. Dette gjør vi først
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og fremst gjennom service og reparasjonsavtaler.
Her har vi flere alternativ, ut fra hva kunden ønsker.
På våre verksteder jobbes det kontinuerlig med
kompetansebygging. Videreutvikling, fornying og
optimalisering av verktøy og hjelpemidler er også en
viktig del av det arbeidet vi legger ned. Slik kan vi
tilby våre kunder god service på alle plan. Vi
vektlegger å være oppdatert på kvalitets – og
miljøarbeid gjennom våre ISO-sertifiseringer.
I vår region har vi hatt stabil bemanning med få
utskiinger. I 2018 fikk vi nye lærlinger på alle
våre avdelinger. Det vil gjøre det lettere for oss å
få dekket vårt behov for fagarbeidere i tiden som
kommer. Vårt desentraliserte drismønster med
verksteder på flere steder gjør at våre kunder aldri
har lang vei til et Trucknor-verksted.
AVDELING STRYN

Omstillingen har gått bra etter at det ble en
reduksjon i antall busser i dette området. I tillegg
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til å beholde og videreføre sin busskompetanse, har
våre ansatte også utviklet seg videre innen lastebiler. Verkstedet har opparbeidet seg god kompetanse på reparasjon av større og mindre skader på
busser.
SANDANE OG KAUPANGER

Vår administrasjon og salgsavdeling har sin base
i Sandane. Selgerne har aktiv oppsøkende reisevirksomhet til kunder og faste stasjoneringsdager på
de øvrige kontorene. Verkstedet her har stabil dri
og arbeider stadig med å utvikle seg. Vi jobber a
ktivt med å videreutvikle gode og behovsdekkende
tjenester innenfor skadereparasjoner.
Avdelingen på Kaupanger har i 2018 i hatt fokus på
å stabilisere drien på verkstedet samtidig som vi
har innarbeidet nye, gode rutiner som har økt
eﬀektiviteten. Anlegget på Kaupanger har i dag
allsidig dri med busser og lastebiler, og våre
kunder gir oss mange positive tilbakemeldinger.
Dette gjelder både lokalisering og våre eieres vilje
til å satse i området.

ÅRDALSTANGEN

I Årdalstangen er det et allsidig verksted som
nå også arbeider med service og reparasjoner på
busser, i tillegg til lastebiler og arbeidsmaskiner.
Vi økte bemanningen i 2018 og kommer til å øke
ytterligere i 2019. Dette gjør vi for å øke kapasiteten, samt sikre og videreutvikle kompetansen.

Trucknor Førde AS
Dette er datterselskapet til Trucknor Sogn og
Fjordane i Førde. Selskapets hovedaktivitet er
service- og reparasjoner av lastebiler. Trucknor
Førde reparerer både Volvo- og Renault lastebiler.
Utvikling og heving av kompetanse har – sammen
med innarbeiding av gode og eﬀektive rutiner –
vært et av hovedfokusene i året som gikk, og det
vil det fortsette å være i 2019.
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Trucknor Firda AS

Trucknor Hordaland AS
For Trucknor Hordaland er
forebyggende vedlikehold den beste
løsningen til et problemfritt bilhold.

I 2018 var tilgangen på arbeid meget bra. Hvert år
setter vi inn betydelige ressurser på kompetanseheving, slik at vi til enhver tid har høyest mulig
kompetanse innen våre spesialfelt. Vi benytter i
stadig større grad PC i forbindelse med vedlikehold
og reparasjon, og alle våre mekanikere har nå egen
PC.
Våre kunder opplever en stadig tøﬀere hverdag –
noe som setter enda større krav til oss som
leverandør og samarbeidspartner. Det er sterkt
fokus på at det skal være minst mulig stå-tid i
forbindelse med vedlikehold. For å møte kundenes
ønsker er åpningstiden til kveldsskiet forskjøvet
med 2 timer, slik at vi nå har åpent verksted til kl.
24.00. Mange kunder vil dermed kunne levere bilen
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til service etter arbeidsdagen, noe som er blitt godt
mottatt. Vi ser at forebyggende vedlikehold er den
beste løsningen til et problemfritt bilhold, og i 2018
tegnet nesten alle som kjøpte ny bil en serviceavtale.
LÆRLINGENE ER VÅR FRAMTID

Vi legger mye ressurser i at læretiden skal gi våre
lærlinger høyest mulig faglig kompetanse. På denne
måten sikrer vi at våre fremtidige arbeidstakere
utvikler yrkesstolthet og gode holdninger, samtidig
som vi bidrar til å skape en trivelig arbeidsplass med
godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt. Alle våre
seks lærlinger er med i konsernets lærlingeprogram,
og de har tilgang på samme avanserte verktøy som
faglærte mekanikere.
AVDELING I VEKST

Tilhengeravdelingen har gjennom året hatt meget
god tilgang på arbeid. Avdelingen teller fem mann
med høy kompetanse, og arbeid på tilhengere står
for en betydelig andel av verkstedets produserte
timer.
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ÅRET SOM GIKK

Markedet i Bergen har hatt en økning på ca. 41
stkbiler i året som gikk. I 2018 ble det registrert 119
Volvo lastebiler større enn 16 tonn i vårt distrikt.
Dette er en økning på hele 47 % fra året før. Vi ble
markedsleder i 2018 med en markedsandel i Bergen
på 37 %. Det ble registrert 23 Renault vare- og lastebiler og 12 Renault minibusser i Bergen i 2018.
ÅRET SOM KOMMER

Vi satser tungt på ferdigbygde biler innen distribusjon,
anlegg, asfalt og kran. Disse bilene har merkenavnet
«Trucknor Edition». Vi tar med oss en rekordhøy
ordrereserve på 80 biler inn i 2019. Den vil sikre oss
betydelig aktivitet på servicemarkedet i året som
kommer.
Det er stor aktivitet innenfor anlegg i vårt område og
vi ser fortsatt et stort behov for biler til denne
sektoren. Volvo kommer med elektrisk lastebil i 2019,
noe som særlig etterspørres innen renovasjon.

Trucknor Firda er eid av Trucknor
Hordaland 50 % og Firda Billag AS 50 %.

Trucknor Firda blir driet på samme måte som de
andre Trucknor-selskapene. Det innebærer at vi
benytter samme verktøy innen IT, kurs og kompetanse, HMS og regnskap.
Selskapet har i en årrekke vært det største verkstedet for reparasjon av busser i Sogn og Fjordane og
har opparbeidet solid kompetanse på dette feltet.
Trucknor Firda har og kompetanse på reparasjon og
vedlikehold av lastebiler og tilhengerer, og selskapet
har en stadig økende kundemasse på dette feltet. I
tillegg har Trucknor Firda karosseri- og
lakkavdeling den eneste lakkboksen i området, som
rommer de lengste bussene og semitrailere.
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Trucknor Rogaland AS

Trucknor Haugesund AS
2018 har vært et travelt år for
servicemarkedet og vi ble kåret
til Norges beste Volvo Action-forhandler.

anbudet i Haugesund, anbud i Sunnhordland og i
Ryfylke. Avdelingen på Stord har kommet godt i
gang, og den leverer allerede fornuige resultater.
Over tid har vi som mål å øke staben i avdelingen.

I 2018 solgte Trucknor Rogaland 89 nye
biler og 49 brukte biler – en klar økning
fra de foregående årene.

tillegg til tungt og krevende arbeid. Tross dette har
vi solgt flere timer på våre verksteder. Økning på
verkstedene drar med seg en fin økning i delesalget.
ORSTAD

Vi har forvaltet bruktbilhåndteringen på en
fornuig måte, og kundene våre gir oss gode
tilbakemeldinger på dette. Vårt mål for 2019 er å
igjen innta posisjonen som markedsleder. Vi vil
fortsatt ha fokus på å opprettholde den gode
relasjonen til våre nåværende kunder. Samtidig er
det viktig at vi tilegner oss relasjoner til nye, viktige
kunder gjennom ulike samarbeidsprosjekter.
KOMPETENT OG SELVSTENDIG

Kompetansen til våre ansatte utvikles kontinuerlig,
og vi har stort fokus på å utvikle morgendagens
mekanikere. Vårt mål er at flest mulig skal oppnå
sertifisering som Truck Key Technician og Bus Key
Tecnician. Også i år har flere av våre ansatte tatt
sertifikat på klasse to og har utdannet seg til PKK
og fartsskriver kontrollører. Dette er kompetanse
som vil komme våre kunder til gode i årene som
kommer. Våre dyktige ansatte ble kronet til Norges
beste Volvo Action forhandler i 2018. De står på
hver dag for å realisere vår visjon om å bli transportørenes førstevalg.
BRA PÅ BUSS

Vi har et godt samarbeid med vår største
busskunde, Tide. Det gjelder både i det utgående
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LÆRLINGER

Vi har signert fire nye lærlinger i 2018, i tillegg til
en lærling på andre året som skal avlegge fagprøve
sommeren 2019. Hittil har vi inngått avtale med
en ny lærling som vil starte sommeren 2019. Dette
tilsvarer omtrent 10 % av staben vår.
ÅRET SOM KOMMER

I 2019 vil vi fokusere på å videreutvikle arbeidsprosessene for våre mekanikere, og fortsette utviklingen
av tilbudet til våre kunder i Sunnhordland. Vi tar
sikte på å inngå strategiske samarbeid med relevante
kunder i vårt område, samtidig som vi fokuserer på
vår kjernevirksomhet, salg og verkstedsdri.
STORD

Avdelingen på Stord startet drien i juli 2017. Vi
betjener i hovedsak vår busskunde Tide fra disse
lokalene, samt lastebilkunder i distriktet som har
behov for vår hjelp og kompetanse. Vi er tre
mekanikere og en lærling ved avdelingen. Lokalene
leies av Tide, som igjen leier de av Skyss, som er
et fylkeskommunalt busselskap. På en kundekveld
vi nylig stelte i stand, kom det frem at de er godt
fornøyd med å få et tungbilverksted mellom Bergen
og Haugesund.

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2018

Markedet har vært preget av store endringer i løpet
av året. Arbeidet med Ryfast, Hundvågtunnelen
og Eiganestunnelen har blitt ferdigstilt, og dette har
ført til ledig kapasitet på entreprenørsiden. De store
entreprenørene har vendt blikket ut av distriktet
for å finne annet arbeid med energi og vindparker.
Dette har vi merket godt på servicemarkedet. Vi
ser frem til at nye prosjekter som bygging av nytt
sykehus og Rogfast kommer i gang.
Samtidig opplever vi også at lastebilene blir bedre
og har mindre service og vedlikeholdsbehov enn
tidligere. Vi jobber derfor systematisk med å finne
nye områder for å opprettholde drien. Vi ser nye
muligheter innen karosseri og skade. I løpet av året
har vi etablert en egen skadeavdeling, og er i gang
med å bygge denne opp med kompetanse og utstyr.
Serviceavtaler tilbys på alle nye biler, noe som
genererer økt kundeinteresse. I slike tilfeller tar vi
ansvar for planlegging og oppfølging, noe som gjør
at kunden får mer forutsigbare kostnader.
Vi ser også muligheter innen hengermarkedet. Vi
har jobbet aktivt med flere kunder som nå begynner
å fatte interesse. Utfordringen er lave marginer i

Ved utgangen av 2018 var det totalt 58 fast ansatte
i Trucknor Rogaland AS, fordelt på fire avdelinger.
På avdelingen i Orstad er det 44 personer som har
sitt daglige virke. Selv om vi i løpet av året har fylt
på med fem nye lærlinger er dette fire færre enn ved
inngangen. Dette viser at vi jobber i riktig retning
når det gjelder kvalitet og eﬀektivitet.
Samtidig opplever vi økte krav fra myndighetene.
Ny forskri for periodisk kjøretøykontroll stiller
nye krav til rutiner, kompetanse og utstyr. Dette
medfører også økte kostnader. Innenfor KS/HMS
merker vi også økte krav. I tillegg til ISO-revisjon
fra Nemko har vi også hatt to kunder på revisjon i
løpet av året. Dette opplever selskapet som positivt,
da det hjelper oss i forbedringsarbeidet. Samtidig er
det tidkrevende for administrasjonen.
Vi har fortsatt jevnlige arbeidsmøter med de største
kundene. I disse møtene planlegges og avklares det
viktige saker. Vi opplever at dette bygger tillit og
positive kundeforhold.
De 187 bussene vi leverte sommeren 2016 har etter
hvert rullet en del kilometer. De har fungert veldig
bra, men behovet for vedlikehold øker og det er
positiv for våre bussavdelinger.
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FORUS

På avdelingen på Forus har vi siden oppstarten jobbet jevnt og trutt med utnyttelse og eﬀektivisering.
Det er nå åtte ansatte og én lærling på avdelingen.
I løpet av dette andre drisåret ser vi nå positive
resultater og en positiv trend.
REVHEIM

På avdelingen på Revheim har vi pusset opp
lokalene. Vi har laget et nytt kundemottak, nytt delelager og venterom for sjåfører. Vi er blitt godkjent
fartsskriververksted og er i gang med oppgradering
av og nødvendig PKK-utstyr. Fire ansatte og én
lærling har sitt arbeid på avdelingen. Utgangspunktet for drien er vedlikehold av busser for Boreal,
men vi har samtidig jobbet systematisk med å
markedsføre denne gamle bussavdelingen som et
verksted for lastebiler også. Vi opplever at flere og
flere lastebiler er innom og har fått gode
tilbakemeldinger fra kunder om at de er fornøyd
med dette tilbudet i Stavanger.
EGERSUND

På avdelingen i Egersund er det liten aktivitet.
Antall busser og omfanget av arbeid gjør at
avdelingen bare er bemannet ved behov.

Mandal Last og Buss AS
Oppgradert verksted med
nytt teknisk utstyr.
Vi har igjen lagt bak oss et år med god arbeidstilgang og leverer gode resultater. Det er store
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veiprosjekter i gang rundt bedrien og vi har tilrettelagt for å kunne betjene nye kunder i området.
Verkstedet er oppgradert med nytt teknisk utstyr i
henhold til nye krav som snart trer i kra.
Bemanningen ble styrket på slutten av året og vi er
klare for fremtidige utfordringer.
Arbeidet med modernisering av de øvrige faslitetene i anlegget blir påbegynt i første kvartal av
2019 og vi regner med at dette arbeidet er ferdig til
sommeren.

Trucknor Setesdal AS
Fokus på videre utvikling av
lastebilmarkedet.
Vi har de siste årene hatt fokus på utvikling av
lastebilmarkedet. I 2018 var arbeid med lastebiler
større enn arbeidet med busser. Det er en utvikling
vi er tilfreds med da dette vil være den nødvendige
bærebjelken for verkstedet i fremtiden.
Verkstedet har i 2018 vært gjennom en større utvendig oppgradering i huseiers regi og fremstår i dag
som et moderne verkstedsanlegg. Det er gjort større
investeringer i nytt materiell og kompetansebygging
som gjør at vi står bra rustet til nye krav som trer
i kra i 2019. Vi har styrket vår bemanning og er
motiverte for å gjøre en god jobb – både for våre
kunder og samarbeidspartnere i årene som kommer.
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Trucknor Kristiansand AS

Trucknor Arendal AS

I 2018 leverte vi de beste salgsresultatene
noensinne. Det gode salget danner
grunnlag for god arbeidstilgang.

2018 har vært det beste året så langt.
Større veiprosjekt i området vårt gir økt
pågang på verkstedet.

Vi har gjort omstillinger i løpet av året, slik at vi
er rustet til å videreutvikle oss i årene som kommer.
Trucknor Kristiansand har i 2018 vært gjennom
store omstillinger. Sommeren 2018 utløp vår
kontrakt på bussvedlikehold i Kristiansand og nye
aktører overtok.
Vi har bygget om og utvidet verkstedet med egne
service- og reparasjonsplasser til Renault varebiler.
Dette har blitt en god erstatning. En positiv eﬀekt
av dette, er at vi har fått flere nye kunder i løpet av
året.
I januar ansatte vi en egen dedikert Renault-selger
som et ledd i å kompensere for den ventede
reduksjonen i bussarbeid. Vi gleder oss til å
videreutvikle dette i 2019 og i årene som kommer.
UTVIKLING

I forbindelse med ombygging av anlegget ble vår
gamle vaskehall revet og vi tilrettela for et eget
verkstedløp spesielt for service- og vedlikehold av
tilhengere. Her har vi montert en av de første
bremsetesterne i Norge med en sporvidde på 3,35
meter. Dette gjør at vi kan gjennomføre bremsetester
på mobilkraner og traktorer som i nær fremtid blir
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underlagt kjøretøykontroll på lik linje med biler.
Aktiviteten på Sørlandet har vært stor i 2018 og
lastebilmarkedet nådde nye høyder. Vi har markert
oss i markedet med våre utmerkede Volvo-produkter.
Totalt registrerte vi 133 Volvoer i løpet av året.
Dette ga oss en markedsandel på 41,6 %. Dette er
vi stolte av og vi kan takke alle våre dyktige
medarbeidere for resultatet.

Ved avdelingen i Froland er vi per dags dato 15
ansatte, fordelt på verksted, lager og administrasjon.
Alle våre mekanikere har gjennomført Volvo Tech
Tools grunnkompetanse. Tre av våre mekanikere
har også TKT-kompetanse, mens flere er i gang
med kompetansehevingen på dette området. Vi har
for tiden en lærling hos oss, men planlegger å ta inn
to nye lærlinger i 2019.

Regionen står foran flere store veiprosjekter de
neste fem årene. Vi skal fokusere på å være en
viktig leverandør av tjenester og produkter til de
dyktige og krevende kundene som skal gjennomføre dette arbeidet.

STABILT HØYT SALG

KUNNSKAPSRIKE MEDARBEIDERE

En viktig faktor for å lykkes er kunnskap. Våre
produkter er i en rivende utvikling ikke minst med
hensyn til fremtidens motorløsninger. Kanskje
leverer vi vår første helelektriske lastebil i 2019?
I den forbindelse gjør vi vårt ytterste for at våre
ansatte skal få tilegne seg så mye kunnskap om
produktene som mulig. Kursing er en viktig del av
vår virksomhet for at vi skal lykkes.
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I løpet av 2018 har vi levert 36 nye biler i vårt fylke,
og antall salg har holdt seg stabilt over den senere
tiden. Vi har også arrangert vårt årlige kundetreﬀ
sammen med Volvo Maskin, arrangert tur med
kunder til Volvofabrikken i Gøteborg og til Elmiamessen. I tillegg øker vi nå Renault-satsningen i vårt
område, slik at vi får flere Renault vare- og lastebiler
ut i markedet.
EFFEKTIVISERING AV DRIFT

Vi jobber aktivt med å eﬀektivisere drien på
verkstedet. Vi har hatt den samme bemanningen
på verkstedet i flere år, men gjennom «verkstedsprosjektet» satser vi nå på kompetanseutvikling.
Vi jobber også aktivt for et papirløst verksted der
mekanikerne jobber direkte mot våre og Volvo sine
systemer. Soware-produktene til Volvo vil levere

viktige tjenester for kundene våre i tiden som kommer. Disse kan hjelpe dem med å få bedre oversikt
over drivstoﬀkostnader, flåtestyring og lignende.
Vi jobber med å selge inn service- og reparasjosavtaler ved salg av bil, slik at kundene knytter seg
til oss som sitt lokale verksted – ingen nye biler
skal leveres uten serviceplan og tilbud om servicekontrakt.
SATSNING PÅ KOMPETANSE

I løpet av 2019 kommer vi til å satse mer på
hengerreparasjoner, samt legge opp et oppdatert
lager på hengedeler. Vi vil også øke mekanikernes
kompetanse på hengere, feilsøking, diagnose og
lignende.
Den nye PKK-forskrien er en av mange endringer
som stiller nye krav til våre dyktige mekanikere.
Vi sørger for kontinuerlig kursing og oppdatering
slik at vi står godt rustet til å møte morgendagens
teknologi.
Vi kommer til å fortsette å fokusere på oppfølging
av kunder, samt ha kontroll på kundenes bilpark.
Med GDS/SMS-systemet følger vi kunden tettere
opp når det gjelder innkalling og serviceplaner.
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«Vi har levert og registrert 138 nye
lastebiler, 12 busser og videresolgt 61 brukte
biler. Dette gir en markedsandel på 40 %
– som er svært tilfredsstillende.»
den leverandøren som er kommet
med mest innovative og
fremtidsrettede løsninger – dette
gir kundene gode opplevelser.
Høsten 2018 ble det gjennomført
en stor kartlegging av totalmarkedet. Dette forventer vi skal
gi oss godt grunnlag for vekst i
2019-2020. Bruktbilene selges
i størst mulig grad innenlands,
mens noe selges på eksport til
utlandet. Fordelingen mellom
eksport og innenlands salg er
tilnærmet likt.Vi avslutter 2018
med en ordrereserve på 80 biler,
og gleder oss til å sette vårt preg
på markedet også i 2019.

Nordic Last og Buss AS
Salgsavdelingen i Nordic Last og Buss AS
har i 2018 fortsatt veksten fra 2017 og blitt
markedsledende i Nord-Norge.

SVOLVÆR

Avdelingen i Svolvær driver
service- og reparasjonsavdeling
for lastebiler og busser, samt en
lakk- og karosseriavdeling for
personbiler. Da dette er eneste
tungbilverksted i Øst-Lofoten,
tilbyr vi service for alle bilmerker på lastebilsiden. Lastebil- og
bussavdelingen har over mange

år levert på et stabilt godt nivå,
og fremtidsutsiktene er lyse, da
vi opplever at stadig flere kunder
velger Volvo og oss som samarbeidspartner.
Lakk- og karosseriavdelingen
har de siste to årene opplevd en
positiv utvikling av drien, og et
renomme i lokalmarkedet som
dyktig og svært serviceinnstilte.
Vi har valgt å investere i en del
nytt utstyr siste året, noe vi
forventer skal gi oss et ytterligere lø innenfor dette området.
Delelageret har fått bedre plass
og nytt varemottak, noe som
tilrettelegger for bedre kontroll av
varekretsløpet.
Det er totalt 8,5 årsverk som
jobber på anlegget i Svolvær.
Avdelingen har tilfredsstillende
økonomiske resultater for 2018.
Kundene våre er en miks av
lokale transportører og transportører som er i Lofoten for å
hente eller levere varer. I tillegg

tilbyr vi service til bussene i Lofoten.
Det er for tiden stor bygg- og
anleggsvirksomhet i Svolvær, noe
som styrker vår dri. De siste
to årene er det gjort betydelige
investeringer i anlegget. Det
fremstår nå svært fremtidsrettet
for drien vår. Det er i tillegg
planer om å investere i nytt
oljeanlegg i 2019, noe som vil gi
bedre arbeidsforhold for
mekanikerne våre.
LEKNES

På Leknes driver selskapet et
verksted for lastebil og buss. Vi
tilbyr service på buss for Boreal
Transport, samt en del mindre
busselskaper i området. Det er
knyttet stor spenning til 20192020 om vi blir valgt som leverandør i fremtidig bussanbud.
I 2018 har vi fortsatt god vekst
innenfor lastebilsegmentet. Det
er levert mange nye lastebiler til
kundene i Vestvågøy, noe som gir
godt grunnlag for vår virksomhet
fremover.

Nøkkeltall
Vi har levert 138 nye lastebiler og 12 busser, og det er nå
registrert 162 lastebiler i Nord-Norge. Det er videresolgt 61
brukte biler, noe som gir en samlet markedsandel på 40 %.
Dette er svært tilfredsstillende tall.
Salgsteamet vårt består av rutinerte selgere som gjør en god
innsats for å lykkes sammen. I kundeundersøkelsene vi har
gjennomført har vi også et av landets beste resultater.
Vi får stadig flere fornøyde kunder og vi vil fortsette å legge
vekt på gode totalløsninger i tiden som kommer. Volvo er

2018

2017

Sum driftsinntekter*

NOK mill

569,1

553,0

Driftsresultat

NOK mill

11,2

21,1

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

9,2

19,8

Driftsmargin

%

2,0

3,8

%

40,0

40,8

Markedsandel lastebiler

16 tonn

* Tall før elimineringer
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Avdelingen vår har fire mekanikere og én lærling,
samt en kundemottaker som også håndterer delelageret. Avdelingene på Leknes og Svolvær har
felles daglig leder.
Våre kunder gir oss gode og positive tilbakemeldinger, noe som bekreer at avdelingen har
befestet sin posisjon som lastebil- og bussforhandler
i Vest-Lofoten.
Det er gjort betydelige investeringer i avdelingen
gjennom 2017 og 2018. Anlegget har fått et
skikkelig lø i kvalitet, spesielt fasiliteter som
ivaretar personellet. Avdelingen arbeider nå med å
imøtekomme de nye kravene for å være godkjent
for periodisk kjøretøykontroll i 2019. Summen
av disse investeringer vil gjøre hverdagen for både
kunder og ansatte bedre. Arbeidsmiljøet betraktes
som svært godt, og vi opplever å være en attraktiv
arbeidsplass i Vestvågøy.
SORTLAND

Avdeling Sortland driver verksted for lastebiler og
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busser i Vesterålen. Avdelingen har siden 2015 hatt
en svært positiv utvikling. Vi har for tiden 9 mekanikere og to lærlinger, som sammen med administrasjonen utgjør et godt og kompetent team. Per dags
dato har vi et mindre karosseri/lakkverksted, som
i hovedsak utfører reparasjoner for vår busskunde
Boreal, samt en del mindre karosserijobber for
lastebilkundene.
Avdelingen opplever spesielt sterk vekst blant
lastebilfirma som velger oss som fast samarbeidspartner – hvilket også gir økt salg av Volvo
lastebiler i området. I tillegg tilbyr avdelingen
service til ca. 50 busser for vår største kunde, Boreal.

fremtidsrettet anlegg i 2019. Vi har oppgradert
kundemottaket, etablert sjåførrom med gode fasiliteter samt ny kantine til de ansatte. Disse tiltakene
er gjennomført, og vil gjøre den oppgraderte
avdelingen mer moderne. Kundene våre gir oss
generelt svært gode tilbakemeldinger, og roser
satsingen vår. Kundeundersøkelsen Volvo årlig
gjennomfører viser også samme tendens. Disse
tilbakemeldingene svarer til det enorme løet vi har
sett i omsetningen de siste tre årene.

ing av verkstedproduksjonen, slik at vi sikrer god
inntjening.Avdelingen drives med ti mekanikere og
to lærlinger som tilbyr service til lastebiler og busser
i Harstad. Avdelingen har flest busser fra Boreal
(for tiden ca. 55 stk). I tillegg har vi gode og lojale
Volvo-kunder på lastebilsiden.

HARSTAD

Mekanikerstaben i Harstad har god spredning i
alder. Dette gjør at vi lykkes med god overføring av
kompetanse til nye medarbeidere. Vi satser bevisst
på lærlinger, for å sikre rekruttering til egen
avdeling og yrke. Det store spenningsmomentet i
tiden som kommer, er hvorvidt Volvo blir valgt i fremtidig bussanbud, som skal ut på ny anbudsrunde nå.

Avdelingen har doblet sin omsetning de 3 siste
årene, og har nå passert 30 mill. i 2018. De siste tre
årene har vi investert betydelige midler i nytt utstyr,
og avdelingen ser nå resultatene av den tøﬀe
satsningen og det harde arbeidet fra alle ansatte.

Avdelingen i Harstad er sentrumsnær, med god
tilgjengelighet for kundene. Harstad er en av våre
største avdelinger, både i omsetning og antall
ansatte. Per dags dato teller avdelingen totalt 20
ansatte, fordelt på tungbil, buss, og lakk-/ karosseriavdeling for tyngre kjøretøyer. I tillegg har vi en
liten påbyggerbedri i Harstad, som administreres
direkte under karosseri-/lakkavdelingen.

I 2018 har vi gjennomført den største renoveringen
i avdelingens historie, og kundene vil møte et

I 2018 har aktiviteten vært rimelig stabil, imidlertid
vil det fremover være sterkt fokus på optimaliser-
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Karosseri/lakkavdelingen har i 2018 blitt drevet
med tre faglærte karosseri/lakk-medarbeidere, som
støttes av en kundemottaker.

NARVIK

Anlegget vårt i Narvik, er et symbolbygg både for
Nordic Last og Buss AS, men også i nordnorsk
verkstedsammenheng.
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Det nye anlegget har både økt produktiviteten
vår og endret synet på Nordic Last og Buss som
arbeidsplass. Avdelingen vår har nå fem mekanikere
og to lærlinger, samt administrasjon som er tilpasset
drien.
Vår avdeling ble ikke valgt som leverandør i siste
bussanbud, noe som medførte at vi mistet
serviseringsarbeid på cirka 30 busser. Dette har
medført at kapasiteten er økt for lastebilmarkedet.
Det er gjort en stor kartlegging av markedet i
Ofoten høsten 2018, som vi forventer danner et
godt grunnlag for å vinne nye kunder. Vi har siste år
klart å etablere positive relasjoner til flere ledende
aktører i området.
Vi opplever en økning i tilstrømning av lastebiler,
og hengere. I tillegg er vi blitt servicepunkt for
Thermo-King aggregater, hvilket vil styrke vår
posisjon i VM- byen Narvik. Kundene våre gir oss
ellers gode tilbakemeldinger, og vi ser en økende
interesse for avdelingen vår i Narvik. Byen har en
stor mengde vogntog som henter og leverer varer til
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godstoget, som har endestasjon i Narvik. Dette gir
oss økt besøk av kunder også fra andre distrikter.
I Narvik-avdelingen har vi kort og godt all mulig
grunn til optimisme for fremtiden, og vi ser frem til
å ta fatt på ett spennende 2019 med nye kunder og
mange muligheter.

riktig kvalitet også i fremtiden.Vår avdeling i Bodø
har i 2018 investert i gjerde rundt hele anlegget, noe
som er med å sikre kundenes, og våre verdier på
en god måte.På drissiden er vi nesten i mål med å
etablere Bodø på kartet som et kranpunkt
for EFFER-kran.

administrasjon med Bodø-avdelingen. Avdelingen
vår ligger langs E6, noe som gir oss en god del
besøk av forbipasserende lastebiler med behov for
hjelp. Fauske er et knutepunkt for trafikk nord/sør,
og inn til Bodø som fylkeshovedstad. Vi har dyktige
mekanikere, og generelt fornøyde kunder.

BODØ

Det knyttes stor spenning til fremtidig bussanbud
i Salten, og hvorvidt vi blir valgt som leverandør.
Dersom vi lykkes med dette, vil det tilføre oss mye
arbeid de neste 10 år, og representerer en omsetning
vi ikke har hatt tidligere.

Vi forventer dermed økt arbeidstilgang i 2019. i året
som kommer vil vi ha sterk fokus på verkstedsdrien vår, og ytterligere satsing på å bygge
relasjoner til både eksisterende og nye kunder. Vi
driver virksomheten vår i leide lokaler, noe som på
sikt vil gi oss utfordringer med plass.

Avdelingen i Bodø har etter flere år med ressurstilpasninger nå funnet sin form. I 2018 har vi hatt
vekst i arbeidstilgang, noe som har resultert i en
positiv utvikling for drien vår. Per dags dato har
avdelingen ni ansatte, hvorav to er lærlinger.
Mekanikerkorpset vårt består av relativt unge
mekanikere som har fremtiden foran seg.
Avdelingen vår har lagt ned betydelig innsats for å
sikre nok dyktige fagfolk. I Bodø/Saltenområdet
er det imidlertid stadig etterspørsel etter faglærte
mekanikere. Avdelingen vår har derfor fortsatt
behov for mekanikere med fagbrev, som kan
tillegges ansvar. Vi legger ned mye ressurser i
kompetanseheving for personellet, som skal sikre
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For 2019 vil vårt største fokus for øvrig være økt
fokus på verksteddrien, slik at vi sikrer tilfredsstillende inntjening på vår produksjon.
FAUSKE

2018 var overordnet sett et positivt år for Fauske,
men noe varierende arbeidstilgang gjorde at det
økonomiske resultatet ble svakere enn tidligere år.
Avdelingen består i dag av fem mekanikere og en
lærling, kundemottak, delelager, samt felles

For tiden investeres det i fremtidsrettet utstyr
som skal gi verkstedet godkjenning for periodisk
kjøretøykontroll etter nye regler.Vi satser fortsatt
på å øke kompetansen vår, samt å ha sterkt fokus på
optimalisering verkstedsdrien inn i 2019.
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God dekning i nord
Den nordlige delen av Nordic Last
og Buss AS består av syv filialer.

Finnsnes og Tromsø har to verkstedpunkter som
er lokalisert i umiddelbar nærhet til hverandre,
hovedsakelig med skille mellom bussverksted og
lastebilverksted. Bussavdelingene i Finnord og
Tromsø driver også karosseriverksted med l
akkhaller. Selgerne er lokalisert i Alta, Tromsø
og Finnsnes.
FINNFJORD

Nordic sin avdeling i Finnord har totalt 26 ansatte.
Verkstedet har en mekanisk avdeling og en karosseriavdeling. På verkstedet utføres det reparasjoner på
lastebiler og busser fra Volvo, men også reparasjoner
av andre varemerker. På karosseriverkstedet utfører
vi meget store og kompliserte reparasjoner på alle
merker og kjøretøy. Avdelingen får skade-

reparasjoner fra hele Nord-Norge som følge av den
høye kompetansen og gode kvaliteten. Tide vant
det nye bussanbudet som skal trå i kra fra 1. august
2019. Tide har valgt Volvo- busser til sin dri, noe
som er meget positivt for den framtidige arbeidstilgangen på verkstedet vårt. Reparasjoner av
bobiler er et nytt og økende segment i vårt marked.
Vi har også fått en del reparasjonsoppdrag fra
Forsvaret, noe vi ser på som veldig positivt. Vi har
to lærlinger ved avdelingen og begge er en del av
konsernets lærlingeprogram.
FINNSNES

Det er 11 ansatte ved avdelingen på Finnsnes, som
inkluderer både lastebilavdeling, deleavdeling og
salgsavdeling. Verkstedet har den første delen av
Foto — Sindre Ellingsen
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året hatt en noe høyere arbeidstilgang enn det har
vært bemannet for. God innsats fra motiverte og
positive medarbeidere har bidratt til å ta toppene.
Siste halvdel av 2018 har bemanningen vært godt
tilpasset arbeidstilgangen.Det har jevnt over vært
et godt salg i vårt distrikt de siste årene og 2018 var
intet unntak. Det ble solgt 40 nye biler fra vårt
anlegg, noe som bidrar til å sikre jevn og god
arbeidstilgang i årene som kommer.
Vi ser for oss at vi får utvide verkstedet med ett løp
i relativt nær framtid. En slik utvidelse og oppgradering av anlegget vil øke kapasiteten vår
ytterligere på både service og PKK.
GIMLE I TROMSØ

Avdelingen på Gimle i Tromsø reparerer hovedsakelig busser. Anlegget har et mekanisk verksted
og en karosseriavdeling med lakkhall, og er lokalisert på samme område som Nobina sine anbudsbusser i Tromsø. I 2018 reparerte vi hovedsakelig
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busser som nærmet seg slutten av et anbud og
dermed hadde stort vedlikeholdsbehov. Den nye
anbudsvinneren Tide, valgte Volvo-busser til sin
dri som starter 1. august 2019. Vi ser frem til
jobben med å klargjøre og vedlikeholde de nye
bussene til Tromsø by.
TROMSØ

Det er 14 ansatte på avdelingen i Tromsø, som også
inkluderer en selger. Selgeren vår har Tromsø og
Nord-Troms med Storslett som sitt salgsområde.
Takket være gode lastbilsalg over tid er arbeidstilgangen på verkstedet jevnt god.
Lastebilverkstedet vårt ligger sentralt plassert i
Breivika i Tromsø. Anlegget ble bygget i 1996 med
5,5 verkstedsløp. Drien vår baserer seg hovedsakelig på reparasjon av Volvo-lastebiler, men vi utfører
også reparasjoner på øvrige bilmerker og hengere.
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STORSLETT

Det er seks ansatte ved avdelingen på Storslett. Her
reparerer vi i hovedsak Volvo-lastebiler og busser,
men tar også inn andre lastebilmerker og anleggsmaskiner. Som et ekstra tilbud til kundene har
avdelingen vaskehall og salg av dekk.
Torghatten, som drier bussanbud i vårt område i
dag, har noen Volvo- busser i sin park. Det var også
Torghatten som vant bussanbudet for Nord-Troms
med oppstart 1. august 2019. De har valgt 100 %
Volvo inn i neste anbud, noe som er svært positivt
for vår arbeidstilgang i årene som kommer.
ALTA

For vår avdeling i Alta har 2018 vært et år med
fokus på å optimalisere drien. De to verkstedslokalitetene med til sammen 14 ansatte ble i løpet
av sommeren slått sammen til ett verksted i Bjørn
Wirkolasvei, som ligger i sentrum av Alta. Gjennom
året har antall ansatte blitt tilpasset drien, slik at
det ved utgangen av året var 11 dyktige medarbei-

dere ved avdelingen. Etter flyttingen har det har
vært meget god arbeidstilgang på verkstedet for
både last og buss.
I nord er det store avstander og dekningsområdet
for utrykninger fra Alta er over et stort geografisk
område. En utrykning til Karasjok kan, inklusiv
reparasjon, ta opptil 10 timer. Selgerne i Alta har
hele Finnmark som sitt salgsområde og dermed
store avstander å dekke.
VADSØ

Avdelingen i Vadsø er, med sine 5 ansatte, den minste og nordøstligste avdelingen i Nordic Last og Buss.
Avstandene er store og det er 437 kilometer til nærmeste avdeling i Nordic. Kundegrunnlaget i distriktet
er likevel stabilt og stort nok til at vi reparerer mekanikk på alle tyngre kjøretøy og hengere. Vi tar PKK
på alle kjøretøygrupper og reparerer en del busser
for Boreal. Vi betjener også Boreal-verkstedene med
deler og teknisk hjelp i Kirkenes og Lakselv.

Strømberg Gruppen — Last og Buss
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Busnor

«Van Hool er en av verdens
fremste produsenter av moderne
høykapasitetsbusser med ulike
miljøvennlige drivlinjer:
batterielektrisk, biodiesel hybrid,
biogass hybrid, brenselcelle, trolley
og IMC (In Motion Charging).»

MILJØVENNLIGE LØSNINGER

• Busnor AS

BUSNOR

Van Hool er en av verdens
fremste produsenter av moderne
høykapasitetsbusser med ulike
miljøvennlige drivlinjer: batterielektrisk, biodiesel hybrid,
biogass hybrid, brenselcelle,
trolley og IMC (In Motion
Charging).
PRODUKTENE

Busnor AS driver import, salg
og vedlikehold av Van Hool B.V.
bybusser.

Busnor skal ivareta busselskapenes behov for bussmateriellet
som ikke finnes i Volvo sitt produktsortiment. I første rekke
tilbys miljøvennlige, kostnadseﬀektive høykapasitetsbusser
for bruk i større byer. Bussene tilbys som alternativ til bybane
og trikk, men også som kapasitetsøkning på ordinære, tungt
belastede bybusslinjer.

Produktene til Van Hool utvikles
kontinuerlig, ettersom selskapets
ambisjon er å være i fremste
rekke for utviklingen av
autonome busser.
Busnor gikk i 2017 inn en avtale
om levering av i alt 58 stk
24-meters toleddede hybrid-

bybusser til Nettbuss AS og Tide
Buss AS. Bussene skal tas i bruk
i Trondheim fra og med august
2019, og vil betjene stamlinjene
i den nye kollektivsatsingen i
Trøndelag fylkeskommune i
perioden 2019–29.
KOLLEKTIVT FOR FRAMTIDEN

Gjennom 2018 har Busnor i
samarbeid med Wist Last og
Buss AS etablert et spesialverksted for vedlikehold av de
58 høy-kapasitetsbussene som
skal i trafikk 3. august 2019.
Verkstedet består av 4 gjennomgående verkstedsløp på 32 m. I
2018 har vi gjennomført
opplæring av 8 teknikere og
karosserimedarbeidere og vi har

ansatt en teknisk leder.
Busnor AS forventer en økende
etterspørsel for disse produktene
i årene som kommer, blant annet
på bakgrunn av uttalte langsiktige
målsetninger om null-utslipp fra
sentrale og regionale myndigheter, samt krav om kostnadsreduksjoner for buss-operatørene.
Ettermarkedet for selskapets
produkter skal i hovedsak
ivaretas av de ulike Trucknorselskapene, samt andre Volvo
Last- og buss forhandlere i
områder hvor Trucknor ikke er
representert.

Nøkkeltall
2018

2017

Driftsresultat

NOK mill

(1,1)

(0,1)

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

(1,2)

(0,2)

* Tall før elimineringer
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VI MØTER DAGENS
FORVENTNINGER OG KRAV

Bygningsmassen til Rasmussen
Eiendom består av både nye og
gamle bygg. Dette inkluderer
bygg vi selv har oppført og bygg
vi har kjøpt. Felles for alle er at
de er i svært god stand, og dette
er ikke tilfeldig.

Eiendom

Godt vedlikeholdte bygg er
nemlig en nødvendig forutsetning
for fornøyde leietakere, som igjen
gir økonomisk gevinst i form av
langsiktige kontrakter. Dette
er en av årsakene til at vi alltid,
umiddelbart etter kjøp av nye
eiendommer, setter i gang omfattende utbedrings- og oppgraderingsarbeid. På denne måten sikrer
vi at alle våre bygg er moderne og
tidsriktige, samtidig som vi møter
dagens forventninger og krav.
MED LEIETAKERNE I FOKUS

Foto — Sindre Ellingsen

• Fjøsangerveien 68 AS

EIENDOM

• Fjøsangerveien 70A AS
• Heiane 4 AS
• Kanalveien 11 AS
• Kanalveien 7 AS

Vi er opptatt av stabile og langsiktige leieforhold, og sørger
dermed for at leietakerne alltid
ytes god service i form av oppfølging og vedlikehold, samt
videreutvikling og utbygging av
nye prosjekter.
Fornøyde leietakere er et av
hovedmålene våre, og vi har
god grunn til å tro at vi lykkes
da svært få går ut av kontrakten
etter endt kontraktstid.

• Kristian Birkelandsvei 5 AS
• Møllevegen 8 AS
• Rasmussen Eiendom AS
• Rasmussen Eiendom Åsane AS
• Sandsliåsen 59 AS

Eiendom er et viktig satsingsområde for
Strømberg Gruppen – og med fortsatt
vekst i 2019 ser vi lyst på den videre
satsningen.

DRIFT

Dri og Eiendomsforvaltning AS
har gjennom flere år hatt ansvaret
for det daglige vedlikeholdet av

eiendommene våre. De ansatte
i Dri og Eiendomsforvaltning
jobber tett sammen med oss for
å sikre god kjennskap til de krav
og forventinger som stilles – både
med tanke på kvaliteter på bygg,
men også de forventinger som
kommer fra leietakerne. Det
er fire ansatte i Dri og Eiendomsforvaltning og de besitter
nødvendig flerfaglig kompetanse
innen både tømrerarbeid, dri,
vedlikehold og brannsikkerhet.

AS. Heiane 4B har skilt seg ut fra
organisasjonens øvrige eiendomsportefølje gjennom virksomhetene det har rommet.

Dri og Eiendomsforvaltning
tilbyr også dris- og vedlikeholdstjenester til andre eiendomsselskaper.

Vi har en tilpasset organisasjon
med bred erfaring innen både
byggetekniske fag og dri- og
vedlikehold. Dette betyr at vi besitter den nødvendige kunnskapen og kompetansen som kreves i
årene som kommer.

KJØP OG SALG I 2018

I mars 2018 kjøpte vi Kanalveien
52c, sammen med LAB
Eiendom AS. Bygget er på
6 550 kvm fordelt på 9 etasjer,
inkludert garasjer. Bygningen er
skilt ut i eget selskap som heter
Kanalveien 52 Utvikling AS som
eies i sin helhet av Rasmussen
Eiendom.
Kjøpet av eiendommen omfattet
også en tilleggstomt der det er
gode muligheter for både bolig
og næringsutvikling. Tomten er
skilt ut i et eget selskap som heter
Kanalveien Utbygging AS og eies
i felleskap av Rasmussen
Eiendom og LAB Eiendom AS.
I 2018 ble eiendommen i Heiane
4B AS solgt. Bygget ble oppført
av Rasmussen Eiendom i 2007 og
har siden vært utleid til Skeidar

GODT RUSTET FOR FREMTIDEN

I Rasmussen Eiendom har vi
organisert drien slik at vi på en
god og eﬀektivt måte skal drive
våre pågående og framtidige prosjekter, samtidig som vi på best
mulig måte ivaretar leietakernes
behov.

PLANLAGTE PROSJEKTER

Rasmussen Eiendom AS har
inngått avtale med LAB
Eiendom AS for å utvikle tomten
som er skilt ut til Kanalveien
Utbygging AS. Tomten som er på
6 000 kvm ligger sentralt plassert
på Mindemyren.
Det planlegges storstilt utbygging i området med blant annet
bybanestopp like ved tomten.
Vi prosjekterer både bolig og
næringsbygg og planleggingen er
godt i gang. Det er planlagt 4 000
kvm bolig og 8 000 kvm næringslokaler. Tentativ byggestart er i
2022.

• SIAS Eiendom AS
• Drift og Eiendomsforvaltning AS
• Kanalveien 52 Utvikling AS
• Kanalveien Utbygging AS

Rasmussen Eiendom en viktig aktør i markedet med et
utleieareal på ca. 100 000 m² og 53 leietakere fordelt på 20
bygg. Organisasjonen har hatt stabil vekst de seneste årene,
som følge av rehabilitering av eldre bygg og oppføring av
flere nybygg.

Nøkkeltall
2018

2017

123,0

117, 9

NOK mill

78,8

80,6

NOK mill

95,2

54,4

100,0

100,0

Sum driftsinntekter*

NOK mill

Driftsresultat
Ordinært resultat før skatt
Utleiegrad

i%

* Tall før elimineringer
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Åpning av Kunstparken
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Shipping

«2018 ble et veiskille for
konsernet innen shipping.»

• Karos Shipping AS
• Vaage Ship Management AS

SHIPPING

• Vaagebulk 1 AS
• VSAC
• Bio Feeder AS

2018 ble et veiskille for konsernet
innen shipping.

Konsernet inngikk høsten 2018 en avtale med Wilson
ASA om salg av 6 av konsernets totalt 7 skip. Skipene ble
overlevert delvis i 2018 og resterende ble overlevert i 2019.
Oppgjør for skipene er aksjer i Wilson ASA. Transaksjonen
innebærer at konsernet, når transaksjonen er gjennomført,
blir Wilson ASA sin nest største aksjonær.
Konsernet har kun ett skip igjen som er 100 % eiet. Skipet er
leid ut på en lengre Bare Boat avtale.

Vaage Ship Management AS
(VSM) driver skip i henhold til
internasjonal standard og innehar
de nødvendige sertifikater for
dri av skip.

for rederier som trenger ekstra
innsats i hektiske perioder.
I forlengelsen av salget av
konsernet sitt skip, ble det vedtatt å også selge konsernets aksjer
i Vaage Ship Management AS.

VSM tilbyr teknisk oppfølging,
og har ISM/ISPS/MLC-sertifisering som eget satsingsområde

Kjøpere var selskapets
opprinnelige grundere. Transaksjonen ble gjennomført på slutten

VAAGE SHIP MANAGEMENT

av 2018. Salget innebærer at
eksponeringen mot shipping i
2019 og fremover er begrenset.
VAAGEBULK I KS/AS

Vaagebulk 1 AS/KS ble stiet
i 2006 og er besluttet avviklet i
2019 grunnet ingen aktivitet.

Nøkkeltall
2018

2017

Sum driftsinntekter*

NOK mill

-

-

Driftsresultat

NOK mill

(0,3)

(0,3)

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

(1,9)

2,8

* Investeringer etter egenkapitalmetoden
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MV Eidholm.

MV Pirholm.

MV Vågsund.

Bio Feeder AS
Bio Feeder AS satser på frakt av fiskefôr.
Målsetningen er å bli en ledende aktør
innen dette fraktsegmentet.

Bio Feeder AS eier MV Terneskjær, MV Kryssholm,
MV Vågsund, MV Eidholm og MV Pirholm.
Skipene går både på faste kontrakter og i potmarkedet. Den tekniske og maritime drien utføres
av Lighthouse Ship Management AS.
Skipene er spesialiserte innen levering av fiskefor,
men tar også annen last – som saltfisk og gjødning.
MV Vågsund fremstår som et av bransjens mest
eﬀektive skip for frakt av fiskefor til ulike oppdrettsanlegg langs kysten.
Gamle MV Kryssholm ble solgt til skrap i 2017 og
selskapet kjøpte «Serra Atasoy», omdøpt til MV
Kryssholm. Skipet er bygget i 2011 og er på 4 300
dt. Skipet vil gå i spot markedet frem til ombygging
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til fiskeforskip. Ombyggingen forventes å bli
gjennomført i 2019/2020.
KAPRER STORE KONTRAKTER

Takket være eﬀektiv dri og sin evne til å tenke
nytt, har Bio Feeder AS inngått kontrakter med
de største aktørene i bransjen og vært i stand til å
øke antallet skip i flåten. Målsetningen er å være en
ledende aktør innen dette fraktsegmentet.
Bio Feeder har hatt god inntjening, og betalt ned
gjelden sin relativt raskt. Selskapet har også,
grunnet sine innovative løsninger, fått lån fra
Innovasjon Norge for å kunne etablere og videreutvikle nye områder.

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2018

Strømberg Gruppen — Shipping

79

Sand

«Sandtaket på Stormo er Sør-Norges største
ferdigregulerte og godkjente område for
masseuttak, og inneholder 160 millioner tonn
masser i en dybde på 50 meter og
300 millioner tonn ned til 90 meter.»

FORVALTER RESSURSER

• Stormo invest AS
• Nordisk Mørtel AS

SAND
Stormo Invest AS er eneforvalter og har
evigvarende rett til uttak av natursand og
steinmasser fra sandtaket som ligger på
Stormo i Telemark fylke.

Sandtaket på Stormo er Sør-Norges største ferdigregulerte
og godkjente område for masseuttak, og inneholder 160 millioner tonn masser i en dybde på 50 meter og 300 millioner
tonn ned til 90 meter. Hele området er på ca. 1 400 dekar,
hvorav ca. 1 000 dekar med ca. 90 meters dybde. Stormo er
en breelvavsetning med meget gode variasjoner på kornstørrelser.
Massene har godkjente petrografiske analyser, langt under
grenseverdi for bruk i bygg. Massene kan også CE-merkes da
de er radontestet og målt til å være langt under kravene som
settes av EU.
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Stormo Invest skal forvalte ressursene og i utgangspunktet ikke
delta direkte i produksjonen. Et
overordnet mål for selskapet er å
sikre uttak av sand og grus i store
mengder i årene som kommer.
Dette skal gjøres gjennom
tilrettelegging for og etablering av
betongrelaterte virksomheter nær
råstoﬀkilden. Å inngå leveransekontrakter med aktører som
ønsker å sikre langsiktig råstoﬀtilgang, vil også være en viktig del
av Stormo Invest sin forvaltning
av ressursene.
Drien av sandtaket ble
gjenopptatt i 2012, etter å ha
ligget nede siden 1987. Massene er hovedsakelig solgt til
lokale aktører. Det er laget nytt
veinett, klargjort et område for
uttak av ell samt avdekket og
utvidet et område slik at man får
tilgang til de fraksjonene som
er egnet for mørtelproduksjon.

KAN LEVERE TIL HELE LANDET

I 2012 stiet Stormo Invest
selskapet Nordisk Mørtel AS,
som skal eie og drive en fremtidig
mørtelfabrikk. OG Arkitekter har
tegnet fabrikken, og rammetillatelse er gitt av Nome kommune. Nå arbeides det med å få
på plass samarbeidspartnere for å
starte opp arbeidet med å
etablere mørtelfabrikken.
Mørtelfabrikken vil i all hovedsak
jobbe med fraksjoner fra 0–8 mm
med mer. Øvrige usorterte fraksjoner må derfor selges så de ikke
hoper seg opp på lager. Dermed
må det bygges opp en organisasjon for håndtering og salg av
sandprodukter, samtidig som det
bygges infrastruktur i sandtaket –
ettersom begge ledd er avhengige
av hverandre for å kunne spille
sammen.

produsert, og forhandler med
potensielle kunder om å kjøpe
produksjon av dem. Med den
sentrale beliggenheten i SørNorge dekker Stormo Invest
størstedelen av Norges befolkning og marked. Innen en
sirkel på 20 mils radius finner man
alle fylkene i Norge. I tillegg til
at det kun er 50 km til nærmeste
dypvannskai, hvilket åpner for
et enda større skandinavisk og
europeisk marked.
Det vil alltid være behov for å
utvikle og å se på nye mulige
produkter og potensielle industrielle aktører. Stormo har tilgang til
prima råstoﬀ, sentral beliggenhet
og en moderne mørtelfabrikk
under bygging – og står overfor
en framtid full av muligheter.

Vi ser lyst på markedssituasjonen
for produktene som er planlagt
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Finans

«Grunnfilosofien i AAM
er fortsatt å investere
i verdipapirer som er relativt
konservative, likvide og med
begrenset risiko.»

• Advanced Asset Management AS

FINANS
Hovedoppgaven til Advanced Asset
Management AS (AAM) er å gjennomføre
konsernets likvide investeringer.
Selskapet har de siste årene hatt
begrenset aktivitet og dermed i liten
grad handlet aksjer eller verdipapirer.

eksponert mot. Selskapet har i store deler av 2018
derfor fungert som en «bank» internt i konsernet.
Årsaken til dette er at konsernet har hatt betydelig
vekst og betydelig aktivitet i løpet av 2018.
Grunnfilosofien i AAM er fortsatt å investere i
verdipapirer som er relativt konservative, likvide
og med begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå

høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer/benchmarks.
Selskapet skal investere konsernets «overskuddskapital», og vil bli tilført et årlig beløp som ny
egenkapital. AAM samarbeider med Vizir og andre
selskaper om utforming av porteføljen og mandatet
selskapet opererer innenfor.

Nøkkeltall
Selskapet hadde en negativ utvikling i 2018 og gjenspeiler
slik markedet det opererer i. Porteføljen består for det meste
av større poster i anerkjente fondsaktører i Norge.
SIKKER SOM BANKEN

Administrasjonens mandat gir fleksibilitet til å gjøre
endringer i porteføljen, både når det gjelder type verdipapir
og hvilken geografisk spredning i verdipapirene selskapet er

2018

2017
(0,3)

Driftsresultat

NOK mill

(0,3)

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

0,5

1,5

Avkastning på totalkapital

%

0,8 %

4,3

* Tall før elimineringer
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«The Strømberg Group’s
core enterprises are dealership activities and workshop
operations for Volvo trucks and
buses, property development,
manufacturing and sale of truck
bodywork, road transport
equipment, and commodities.»

Foto — Sindre Ellingsen

This is
Strømberg Gruppen
Strømberg Gruppen is one of the
largest businesses in Bergen in
terms of turnover.
THE GROUP

Strømberg Gruppen AS was founded in 1998 and
has since then expanded substantially. The group
is one of Bergen’s largest businesses in terms of
turnover. The Strømberg Group’s core enterprises
are dealership activities and workshop operations
for Volvo trucks and buses, property develop-ment,
manufacturing and sale of truck bodywork, road
transport equipment, and commodities. In addition,
we deal with light rail buses, investment, sand, and
shipping. The company’s objective is to maintain its
position as a leading Volvo truck and bus dealer.
In 2018, the group’s turnover was NOK 2,1 billion
and a profit aer tax of NOK 130,8 million. The
results are aﬀected by the group’s minority inter-
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Our quality policy is achieved through customer
orientation, leadership, our employees’ commitment, and process orientation. Health, safety, and
environment are among our core values and our
work with improvements of the environment is a
constant process with us. The Strømberg book
‘Normer, Verdier og Policy’, first released in 2009,
relates what we stand for, i.e. our values, who we
are, and how we wish to appear as well as our
identity and how we work, manage our business,
and make decisions. Since the release, we have constantly worked towards implementing these core
values in our business.

Nor Slep AS became part of the Group in 2015 and
in 2018 Strønberg Gruppen holds 75 % in of the
company’s shares. The rest of the shares are owned
by the old shareholders.
Arka AS has oﬃces in central Oslo and an ownership interest in Transrep AS, who performs repairs
and services and builds small bodywork at the same
address. The Group has an ownership interest of 50
% in Transrep AS.
The bodywork business had a turnover before
elimination of approximately NOK 433,7 million in
2018.

AREAS OF ACTIVITY

ests, making the actual result a profit of NOK 127,1
million in 2018.

The Strømberg Group has six basic fields of operation. These include bodywork, truck and bus
dealerships, commercial property, shipping, sand,
and financial investments.

CORE VALUES

BODYWORK

Business integrity, honesty, and reliability constitute the core of the Strømberg Group’s values.
We always endeavour to conduct ourselves with
openness and trustworthiness internally as well as
externally.
Our business policy encompasses employees, quality, and environment. Our employees are our most
valuable resource and we constantly work on the
enhancement of each employee’s competence and
motivation.
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Our bodywork business is represented by Arka
AS in Os municipality (south of Bergen), ARKA
Rogaland AS at Orstad in Sandnes near Stavanger,
Rolands AS at Mjåvann outside Kristiansand, and
Nor Slep AS in Sandeord.
These companies manufacture bodywork for trucks
and distribution vehicles as well as importing and
selling cranes and other relevant equipment. They
have acquired a high level of expertise and carry out
product repair and service.

VOLVO DEALERSHIP

Strømberg Gruppen is Norway’s largest Volvo and
Renault dealer (approx. 32 %) and are conducting
dealership activitieswithin sales of and service on
vans, trucks, and buses through Trucknor AS (region 3) and Nordic Last og Buss AS (region 5).
We have a large number of service points throughout our entire dealership business, and with our
killed employees always providing excellent service,
our goal is a constant development of our business
and further development of our customer relations.
Nordic Last og Buss AS consists of 14 workshop
facilities situated from Saltellet in the south to
Nordkapp in the north. Organisationally the company is divided into two areas: District South and
District North, each with a general manger.
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Trucknor AS owns 10 Trucknor companies in all.
These companies are situated along the coast, from
Stryn in the north to Arendal in the south, consisting of a total of 18 workshop facilities, with a total
turnover of NOK 1.393,0 million in 2018.
BUSNOR

Busnor attends to the need for bus material not
available in the Volvo range of products. Primarily
they provide environmental friendly, cost eﬃcient
high capacity buses for use in the larger cities. This
material is provided as an alternative to light rail and
tram, but also in order to increase the
capacity of heavily loaded bus lines.

shipping companies in need of extra work eﬀort
during busy periods.The company has undergone
controlled growth and currently has 14 employees
on land and at oﬃces in Bergen, Rotterdam, and
Kaliningrad. VMS operates 17 ships and has an
agreement with the Royal Norwegian Navy concerning operational support for their largest new
construction, the logistic support vessel MAUD.
SAND

The Group took over as majority owner of the
company Stormo Invest AS in 2011. The business
area is under development and will in future produce
diﬀerent types of sand products. The company’s
sand deposit is among the biggest regulated deposits in the Nordic region.

COMMERCIAL PROPERTY

Rasmussen Eiendom AS is a considerable actor in
the market with a rental space of 95.000 m2 and 53
tenants spread out on 20 buildings. The organisation has seen a steady growth throughout the later
years as a result of the restoration of older buildings
and the building of several new ones. Rasmussen
Eiendom’s buildings consist of both old and new
units – of buildings we have built and buildings we
have bought. What they have in common is that
they are all in very good repair.

FINANCIAL INVESTMENTS

Advanced Asset Management AS manages the
Group’s liquid investments. In recent years, the
Group has built a portfolio of liquid securities with
a moderate risk profile. In the time ahead, additional capital will be added to the portfolio in order to
build up the business area and make it an integral
part of the Group.

SHIPPING

In 2018 the group sold all the shares in VSM AS.
VSM provides technical follow-up with ISM/ISPS/
MLC certification as a separate priority area for

Design | Haltenbanken
Re-design | Hilde Greve Myhrvold
Forsidebilde | Gunnar Berg, Aurora Borealis Multimedia
Trykk | Bodoni AS
Papir omslag | MultiOffset 300 gr
Papir innmat | MaxiOffset 150 gr
Opplag | 1 200
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