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Konsernsjefen
har ordet
Gratulerer med et godt år for Strømberg Gruppen i 2021.
Til tross for pandemien har konsernet aldri gått bedre
enn i fjor.
Resultatene som ble levert for 2021 er styret meget godt
fornøyd med. De gode resultatene har vi oppnådd gjennom
målrettet ledelse og gode medarbeidere som har stått på
gjennom hele året. Jeg takker for innsatsen.
Strømberg Gruppen har jobbet med en strategi som bygger
på grunnpilarene folk, forretning og bærekraft. Konsernet
skal utvikle de ansatte og sette større fokus på våre kunder,
slik at vi når våre strategiske mål de neste årene. Det er
viktig at vi inkluderer bærekraft i denne prosessen. Gode
resultater gjør oss i stand til å fortsette å investere for
fremtiden og gripe mulighetene som kan være med
å videreutvikle konsernet.
Det er imidlertid en del skyer på himmelen. Russland har
invadert Ukrainia og vi er vitne til hjerteskjærende og
skremmende krigsscener i media. Lastebilproduksjonen

til Volvo påvirkes av situasjonen i Ukrainia og dette skaper
forsinkelser på en del komponenter for produksjonen. Det er
pr. nå for tidlig å si noe om hvor langvarig forsinkelsene blir,
og hvilke konsekvenser dette får for Strømberg Gruppen.
Forretningsområde Eiendom har kjøpt det legendariske
bygget Tollboden i Bergen i 2021, og arbeider med flere
spennende prosjekter som vi forventer vil bli realisert i
2022 og 2023. Konsernet har ikke gjort andre oppkjøp
i 2021.
Det har vært gjennomført mye godt arbeid i konsernet i
2021. Alle ansatte har bidratt betydelig for å nå våre mål,
dette vises gjennom de gode resultatene innenfor de ulike
forretningsområdene. Jeg vil igjen takke alle for innsatsen
og ser frem til å møte mange av dere til vårt 110-årsjubileum
for Strømberg Gruppen.
Lykke til med resten av året 2022!

Per Gunnar Strømberg Rasmussen
Konsernsjef

Foto — Thor Brødreskift

4

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2021

Strømberg Gruppen — Konsernsjefen har ordet

5

«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
I 1998 ble Strømberg Gruppen AS stiftet og er siden blitt
betydelig utvidet. Konsernet er en av Bergens største
virksomheter målt etter omsetning.
Gruppens kjernevirksomhet er forhandlervirksomhet og
verkstedsdrift for Volvo og Renault lastebiler og busser,
eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg,
transportrelatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer
bybanebusser, investering, sand og shipping. Selskapet har
som mål å forbli en ledende forhandler av Volvo og Renault
lastebiler og busser.
I 2021 hadde konsernet en omsetning på 2,1 milliarder
kroner og et overskudd etter skatt på 234,1 millioner kroner.
Resultatet er påvirket av minoritetsinteressene i konsernet,
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forbedringsprosess. Strømberg-boken «Normer, Verdier og
Policy», som første gang ble utgitt i 2009 og sist revidert i
2018, 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.
VIRKSOMHETSOMRÅDENE
Strømberg Gruppen har i hovedsak seks virksomhetsområder. Disse omfatter påbyggervirksomhet, forhandlervirksomhet av lastebil og buss, næringseiendom, shipping,
sand og finans.
PÅBYGGERVIRKSOMHET
Påbyggerne er representert ved ARKA AS i Os sør for Bergen,
ARKA Rogaland AS, Rolands AS på Mjåvann utenfor
Kristiansand, Nor Slep AS i Sandefjord og Carbomix AS
som har kontor i Oslo og Bergen.

slik at det reelle resultatet for konsernet er et overskudd
på 233,8 millioner kroner for 2021.
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 gjennom kundeorientering,
lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier,
og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig
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Bedriftene produserer påbygg til lastebiler og distribusjonskjøretøy. I tillegg importerer og selger de kraner, betongtromler for montering på kjøretøy, og annet relevant utstyr.
Påbyggerne har tilegnet seg god kompetanse og utfører
reparasjoner og service på produktene sine. De har et
utstrakt service- og reparasjonsnettverk i hele landet
og 24-timers døgnutrykkende servicebil.
I 2015 ble Nor Slep AS en del av konsernet gjennom oppkjøp
av 50 % av aksjene i selskapet. Ytterligere 25 % ble kjøpt opp
i 2017 og resterende 25 % ved årsskiftet 2019/2020.
ARKA AS har også kontor sentralt i Oslo og en 50 % eierandel i Transrep AS som driver reparasjon, service og

bygging av mindre påbygg på samme adresse. I 2021 hadde
påbyggervirksomheten totalt en omsetning før eliminering
på ca. 407,1 millioner kroner.
VOLVO FORHANDLERVIRKSOMHET
Strømberg Gruppen er Norges største og Nordens nest
største Volvo- og Renault-forhandler 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).
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.
Nordic Last og Buss AS består av 14 verkstedsanlegg fra
Saltfjellet i sør til Nordkapp i nord og Vadsø i øst. Nordic, som
har totalt 185 ansatte, er organisatorisk delt opp i to områder:
Distrikt Sør og Distrikt Nord, med hver sin daglige leder.
Nordic Last og Buss AS omsatte for brutto 508,5 millioner
kroner i 2021.
Trucknor AS eier totalt 10 Trucknor-selskaper. Geografisk er
selskapene plassert langs kysten, fra Stryn i nord til Arendal
i sør, og består av hele 18 verkstedsanlegg. Det er totalt 295
ansatte i Trucknor-selskapene, som samlet omsatte for
brutto 1 159,8 millioner kroner i 2021.
BUSNOR
Busnor AS 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.
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Materiellet tilbys som alternativ til bybane og trikk, men
også for kapasitetsøkning på tungt belastede bybusslinjer.
EIENDOM
Rasmussen Eiendom AS er en viktig aktør i markedet med
et utleieareal på ca. 110 000 m², hvor 70 leietagere er fordelt
på 22 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 – 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
Etter salget av VSM AS på slutten av 2018, er konsernets
eksponering mot shipping knyttet til en strategisk aksjepost
i selskapet Bio Feeder AS og aksjer i Wilson ASA. I tillegg
eier konsernet ett skip gjennom datterselskapet
Vaagebulk III AS.

Fjøsangerveien 68
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SAND
I 2011 overtok konsernet majoriteten i selskapet Stormo
Invest AS. 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.
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Organisasjonsplanen (2021) gjenspeiler ikke fullt ut den juridiske organisasjonen

Foto — Thor Brødreskift
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Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og mål.
Disse følges tett opp så vel innen morselskapet som av
styrene i de enkelte datterselskapene.
Konsernet hadde i 2021 totale driftsinntekter på
2 100 millioner kroner.
2 — KONSERNET
Konsernet besto pr. siste årsskifte av 40 selskaper, hvorav
8 direkte heleide datterselskaper, 32 selskaper i underkonsern, hvorav 27 heleide og 5 majoritetseide, samt
strategiske poster i 6 tilknyttede selskaper som ikke
inngår i konsolideringen.
Datterselskapene inngår i konsernets samlede rapportering.
Beslutninger av særlig viktighet, slik 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.
De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er
nærmere beskrevet i konsernets årsrapport.

Bak fra venstre: Jan Jansønn Greve, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Svein Andreas
Strømberg Rasmussen. Foran fra venstre: Eldar Sætre, Rolf Arne Rasmussen,
Dagfinn Heradstveit.
Foto — Kjerstin+Steinar

Styrets årsberetning
for 2021
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 det investeringsvirksomhet, hovedsakelig i
noterte finansielle instrumenter, gjennom et eget datterselskap.
Strømberg Gruppen har også 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 av oppfølging og utvikling
av datterselskapene, samt overordnet administrasjon av disse.
Konsernet driver forretningsområdet last og buss på Vestlandet og
Sørlandet, samt i de to nordligste fylkene. Påbyggervirksomheten drives
i tillegg på Østlandet, og i Sverige gjennom et svensk datterselskap.
Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig lokalisert på Vestlandet
og Sørlandet.
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3 — FORTSATT DRIFT
Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt under
forutsetning om fortsatt drift. Konsernet har stadig en jevn
og god utvikling innen de fleste virksomhetsområdene.
Styret regner med høy aktivitet og god lønnsomhet innen
konsernets forretningsområder også i tiden fremover.
Styret bekrefter derfor at forutsetningen om fortsatt drift
er til stede.
4 — REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAP
OG KONSERNREGNSKAP
Morselskapet Strømberg Gruppen AS har et resultat i 2021
etter skatt på kr 171,4 mill. mot 65,4 mill. i 2020. Det er
inntektsført konsernbidrag og utbytte med i alt kr 158,9 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 234,1 mill. mot et overskudd på kr 141,8 mill. i 2020.
Konsernets driftsinntekter er kr 2 101 mill. mot kr 2 151 mill.
i 2020. Reduksjon i omsetning skyldes blant annet nedgang
i leveranser av nye lastebiler. I tillegg inkluderer resultatet
for 2020 gevinst ved salg av eiendomsselskapene Haraldrudveien 22 AS og Sandsliåsen 59 AS på til sammen 40,3 mill.
Konsernet har hatt en tilfredsstillende resultat- og aktivitetsutvikling innen samtlige forretningsområder.
Volvo-delen av konsernet (last og buss) er fortsatt en
betydelig bidragsyter til konsernets resultat.
Netto investeringer i fast eiendom er økt med kr 267,6 mill.
I samme periode er den langsiktige gjelden økt med 322,1

mill. og avsetning til forpliktelser er økt med 17,5 mill., mens
kortsiktig gjeld er økt med 58,3 mill. Samlet økning i gjeld
er kr 397,8 mill., mens den bokførte egenkapitalen i samme
periode er økt med kr 73,2 mill. til kr 766,3 mill. Egenkapitalen
utgjør 25,3 % av den bokførte totalkapitalen i konsernet.
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var kr 117,0
mill., mot kr 283,6, mill. i 2020. 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 driftsresultat.
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var
kr -325,3 mill. mot -114,6 mill. i 2020.
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var
kr 223,6 mill. mot -144,9 mill. i 2020.
Konsernets netto likviditetsbeholdning pr. årsskiftet var
kr 143,5 mill. Likviditeten i konsernet har vært god gjennom
hele året.
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 god norsk regnskapsskikk.
5 — FREMTIDIG UTVIKLING MV.
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. Selv
om deler av bygningsmassen i dag er knyttet opp mot driften
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.
Forretningsområdet næringseiendom har en stabil utvikling.
Inntekter fra husleie er noe opp grunnet kjøp av nye
eiendommer. Leietakerne består stort sett av større solide
aktører. Innenfor forretningsområdet øker husleieinntektene
grunnet kjøp og påfølgende utleie av nye eiendommer.
Resultatet for eiendom i 2021 viser en forbedring om man ser
bort fra gevinster knyttet til salg av eiendomsselskap i 2020.
Virksomheten som Volvo-forhandler, organisert gjennom
underkonsernet Trucknor AS, viser en jevn vekst siden starten
i 1989. Styret anser virksomheten som godt rustet til å møte
de stadige nye utfordringene og den økte konkurransen bilbransjen står overfor. Konsernet har som del av sin strategi å
satse videre innen last- og bussvirksomhet. Forretningsområdet opplever i 2021 en økt etterspørsel etter nye og
brukte lastebiler. Ordreinngangen er god, mens omsetning
er på nivå med tidligere år grunnet leveringstid.
Økte leveringstider og prisstigninger fra leverandører kan
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påvirke salget negativt på lengre sikt. På ettermarked har
det vært god aktivitet gjennom året. Forretningsområdet
nyter godt av trenden med økt netthandel med påfølgende
transportbehov.
Påbyggervirksomheten er sterkt konkurranseutsatt, og
markedet har gjennom de senere år vært i stadig endring.
Det pågår et kontinuerlig arbeid for å bedre effektiviteten
og lønnsomheten, bl.a. gjennom økt standardisering,
produktutvikling og rasjonalisering av produksjonen.
I tillegg har virksomheten, 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.
Påbyggervirksomheten har i 2021 vist en positiv utvikling
med vekst i omsetning og bedrede marginer. Ordreinngangen
er god. Virksomheten opplever noen utfordringer knyttet til
forventede forsinkelser på levering av chassis som kan medføre opphold i produksjonen og lavere lønnsomhet. I tillegg
har virksomheten en utfordring med betydelige råvareprisøkninger, som kan medføre lavere inntjening på
allerede solgte produkter.
Innen shipping har konsernet ett skip i balansen pr.
31.12.2021. Konsernet har en eierpost i Bio Feeder AS,
et tilknyttet selskap som eier og driver fem skip som
hovedsakelig transporterer fiskefôr. Konsernet eier også
en aksjepost på rundt 4,7 % av Wilson ASA.
Vurdert ut fra aktiviteten innen konsernets forretningsområder, samt stillingen og utsiktene for norsk økonomi,
anser styret konsernets fremtidige utsikter som positive for
samtlige forretningsområder, selv om det er en iboende
usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold,
særlig når det gjelder markedsforholdene. Eksempelvis
er flere av konsernets virksomheter avhengig av fortsatt
konkurransedyktige og forutsigbare innkjøpsbetingelser
fra sine hovedleverandører.
Styret er av den oppfatning at også 2022 blir et tilfredsstillende år for konsernet.
6 — 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
driftskonseptene 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
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som såkalte «låneballonger» med fornyelse i løpet av 1–5 år.
Dette representerer en iboende finansiell risiko da de aktuelle
selskapene relativt ofte vil være henvist til forhandlinger
med långiverne om refinansiering. Konsernet har imidlertid
et meget godt forhold til sine bankforbindelser og har så
langt ikke opplevd denne finansieringsformen som spesielt
risikofylt. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivå,
men har inngått fastrenteavtaler på deler av den langsiktige
gjelden for å redusere eksponeringen.
På denne bakgrunn anser styret den finansielle risiko
i eiendomsvirksomheten som akseptabel.
De øvrige virksomhetsområdene innebærer etter styrets
oppfatning ingen uvanlig eller vesentlig finansiell risiko.
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
redusere denne eksponeringen.

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. Selskapet har kontinuerlig fokus
på å rekruttere unge jenter og gutter til lærlingeplasser,
samt generelt å rekruttere flere kvinner til vår bransje.
Formålene i likestillings- og diskrimineringsloven samt
selskapets etiske regelverk, er gjort kjent for alle ansatte.
Selskapet verdsetter mangfold og likebehandler alle ansatte,
uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller andre diskrimineringsgrunnlag. Selskapet arbeider aktivt for å sikre like
muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Ledelsen
har regelmessige møter, der blant annet personalsaker,
fanget opp fra tillitsvalgte, ansatte og lokal ledelse
eventuelt tas opp.
10 — MILJØ
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.
11 — FORSIKRING FOR STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER
Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig
ledere for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner. Forsikringen anses dekkene for virksomheten.

7 — ARBEIDSMILJØET
Arbeidsmiljøet innen konsernet betraktes som godt. Konsernet
sysselsatte pr. 31.12.2021 til sammen 568 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
driftsåret vært tilsvarende, eller i underkant, av gjennomsnittet for lignende 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.
8 — FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Strømberg Gruppen AS driver ingen forsknings- 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 2021.
9 — LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE MV.
Av konsernets i alt 568 ansatte er 38 kvinner. Konsernet har
et bevisst forhold til likestilling mellom kjønnene og har
innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Virksomheten i de arbeidsintensive
selskapene innen konsernet har imidlertid tradisjonelt sett
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12 — DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Selskapets resultat på kr 171,3 mill. er foreslått disponert slik:

Avsatt konsernbidrag

kr

20,0 mill.

Økning av aksjeverdi i datterselskap

kr

20,0 mill

Tilleggsutbytte

kr

160,0 mill.

Avsatt til annen egenkapital

kr

171,4 mill.

Overført fra annen egenkapital

kr

160,0 mill.

Sum disponert

kr

171,4 mill.

13 — AKSJONÆRER OG LEDELSE
Det har ikke funnet sted endringer på eiersiden i 2021.
Styret har i 2021 bestått av følgende:
Eldar Sætre — styreleder
Per Gunnar Strømberg Rasmussen — styremedlem/konsernsjef
Svein Andreas Strømberg Rasmussen — styremedlem
Rolf Arne Rasmussen — styremedlem
Dagfinn Heradstveit — styremedlem
Jan Jansønn Greve — styremedlem
14 — FORHOLD INNTRÅDT ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT
Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er
inntrådt forhold av negativ betydning for bedømmelsen av
selskapet eller konsernet.

Bergen, Norge — 28.04.2022

Eldar Sætre

Per Gunnar Strømberg Rasmussen

Rolf Arne Rasmussen

Svein Andreas Strømberg Rasmussen

Dagfinn Heradstveit

Jan Jansønn Greve

Strømberg Gruppen — Styrets årsberetning
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Resultatregnskap
Tall i hele tusen

Driftsinntekter og -kostnader

Noter

2021

2020

Salgsinntekter

12

1 954 986

2 004 349

Leieinntekter

12

88 890

71 270

Andre driftsinntekter

12

56 689

75 601

Sum driftsinntekter

2 100 566

2 151 220

Varekostnader

1 235 684

1 261 057

13

387 101

378 601

2

60 886

56 437

Lønnskostnader m.m.
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad

13

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

252 427

252 682

1 936 098

1 948 777

164 467

202 443

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Finansinntekter

14

148 768

25 908

Finanskostnader

14

47 890

58 290

Resultat av finansposter

100 878

− 32 382

Ordinært resultat før skattekostnad

265 345

170 061

31 226

28 292

234 119

141 768

Skattekostnad på ordinært resultat

9

ÅRETS KONSERNRESULTAT
Minoritetens andel

271

831

Majoritetens andel

233 848

140 938

Foto — Thor Brødreskift
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Balanse

Balanse

Tall i hele tusen

Tall i hele tusen

Eiendeler

Noter

2021

2020

ANLEGGSMIDLER

Noter

2021

2020

Aksjekapital

10

1 260

1 260

Overkurs

10

2 795

2 795

4 055

4 055

741 389

667 816

EGENKAPITAL

Immaterielle eiendeler

Innskutt egenkapital

Konsesjoner, patenter o.l.

2

672

472

Goodwill

2

28 009

37 039

28 681

37 511

1 661 497

1 419 083

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

Egenkapital og gjeld

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital

2,7

Annen egenkapital

10
10

Skip

2,7

40 154

43 751

Minoritetens andel av annen egenkapital

20 841

21 245

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

2,7

182 401

179 115

Sum opptjent egenkapital

762 230

689 060

1 884 051

1 641 950
Sum egenkapital

766 285

693 116

77 557

65 213

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttede selskaper

4

42 972

35 860

Obligasjoner og andre fordringer

7

23 173

7 755

66 145

43 615

1 978 877

1 723 076

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

9

Andre avsetninger for forpliktelser

7

Sum avsetning for forpliktelser

OMLØPSMIDLER

Annen langsiktig gjeld

Varer

Gjeld til kredittinstitusjoner

Varelager

5,7

412 663

354 215

Øvrig langsiktig gjeld

6,7
8

Sum annen langsiktig gjeld

17 925

12 889

95 482

78 102

1 326 327

1 139 494

218 229

82 921

1 544 555

1 222 416

Fordringer
Kundefordringer

7

Andre fordringer

7

Sum fordringer

194 373

183 489

62 078

76 315

256 450

259 805

Investeringer
Markedsbaserte aksjer

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

6,7

358 775

296 023

Leverandørgjeld

7

90 043

94 914

Betalbar skatt

9

26 612

24 322

Skyldig offentlige avgifter
3

Sum investeringer

235 928

91 158

Utbytte

235 928

91 158

Annen kortsiktig gjeld

72 536

68 775

10

675

1 000

7

72 490

77 792

621 131

562 826

2 261 169

1 863 343

3 027 454

2 556 459

Sum kortsiktig gjeld
Bankinnskudd, kontanter o.l.
143 536

128 205

Sum gjeld

Sum omløpsmidler

1 048 577

833 382

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

SUM EIENDELER

3 027 454

2 556 459

Bankinnskudd, kontanter o.l.

16
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Kontantstrømoppstilling

Noter til konsernregnskapet

Tall i hele tusen

Kontantstrømmer

2021

2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
+/�
�
+/�
+

Resultat før skattekostnad

265 345

170 061

Periodens betalte skatt

� 24 322

� 22 915

� 27

� 43 342

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

60 886

56 369

+/�

Endring varelager

� 58 449

135 432

+/�

Endring kundefordringer

� 10 883

3 818

+/�

Endring leverandørgjeld

� 4 872

15 863

+/�

Verdiregulering av aksjer

� 121 985

� 7 854

+/�

Endring i andre tidsavgrensningsposter

11 342

� 23 804

117 037

283 628

�

Ordinære avskrivninger

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

7 069

116 037

�

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

� 302 516

� 202 542

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

2 453

�

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

� 29 897

� 30 545

�

Netto kontantstrøm fra innvesteringsaktiviteter

� 325 343

� 114 597

333 455

158 200

� 142 777

� 89 606

� 29 792

� 32 375

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

�

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

�

Utbetalinger av utbytte

+/�

Netto endring i kassekreditt

62 751

� 181 124

223 637

� 144 905

15 331

24 126

Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1

128 205

104 078

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

143 536

128 205

�

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

=

Netto endring i kontanter og kontantekv.

+
�

NOTE 1 — REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk.
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.
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med, de
inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres
direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Anleggsmidler
Selskapet benytter full tilvirkningskost som anskaffelseskost. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig
verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Avskrivbare
driftsmidler 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 kunde-
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fordringer 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 av
regnskapsåret. 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 1 fortsetter
Konsernet består av følgende selskaper:

NOTE 2 — VARIGE DRIFTSMELDINGER OG IMMATERIELLE EIENDELER
Tall i hele tusen

Navn

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Strømberg Gruppen AS

Bergen

Morselskap

Morselskap

Akk.anskaffelseskost 1.1.

Trucknor AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Tilgang

Trucknor Sogn og Fjordane AS

Sandane

100,00 %

100,00 %

Avgang til ansk. kost

Trucknor Hordaland AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Akk. ansk.kost 31.12.
Samlede avskriv. 31.12.

Trucknor Haugesund AS

Haugesund

100,00 %

100,00 %

Trucknor Rogaland AS

Sandnes

100,00 %

100,00 %

Samlede nedskriv. 31.12.

Trucknor Kristiansand AS

Kristiansand

100,00 %

100,00 %

Bokført verdi 31.12

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 %

Busnor AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Arka AS

Os

100,00 %

100,00 %

Arka Rogaland AS

Sola

100,00 %

100,00 %

Rolands AS

Kristiansand

75,00 %

75,00 %

Transrep AS

Oslo

50,00 %

50,00 %

Carbomix AS

Os

100,00 %

100,00 %

Nor Slep AS

Sandefjord

100,00 %

100,00 %

Nor Slep Svenska AB

Göteborg

50,00 %

50,00 %

Rasmussen Eiendom AS

Bergen

100,00 %

Fjøsangerveien 68 AS

Bergen

Rasmussen Eiendom Åsane AS

Bergen

Årets ordinære avskrivning

Bygninger

Tomter

Transportmidler

Driftsløsøre etc

Skip

1 358 992

243 518

53 007

247 812

50 854

243 818

24 326

8 173

13 222

-

-

497

5 250

3 285

-

1 602 810

267 347

55 930

257 749

50 854

203 370

95

35 190

193 300

10 700

912

4 283

-

-

-

1 398 527

1262 969

20 739

64 450

40 154

25 234

-

6 560

15 931

3 598

-

-

-

474

-

30–99 år

-

5–8 år

5–15 år

25–30 år

Goodwill

Forskning
og utvikling

Varemerke

Andre ikke
avskrivbare
driftsmidler

135 987

1 198

1 800

85 350

Tilgang

-

260

-

11 862

Avgang til ansk. kost

-

-

-

-

Akk. ansk.kost 31.12.

135 987

1 458

1 800

97 212

100,00 %

Samlede avskriv. 31.12.

107 978

785

1 800

-

100,00 %

100,00 %

Bokført verdi 31.12

28 009

672

-

97 212

100,00 %

100,00 %
9 030

60

-

5–10 år

10 år

10 år

-

Heiane 4 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 52 C AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Fjøsangerveien 70A AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 11 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kristian Birkelandsvei 5 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Drift og Eiendomsforvaltning AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Årets nedskrivning
Avskrivningssats

Akk.anskaffelseskost 1.1.

Årets ordinære avskrivning
Avskrivningssats

Goodwill skriver seg fra følgende oppkjøp:

Goodwill

Avskrivningstid

891

10 år

Kanalveien 7 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Sogn Bilservice AS

Møllevegen 8 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

TS Påbygg AS

395

5 år

769

5 år

5 737

10 år
10 år

Galleri Lofoten AS

Henningsvær

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 52 C AS

Advanced Asset Management AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Nor Slep AS

Karos Shipping AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Nordic Last og Buss AS

20 216

Sum Goodwill

54 435

Vaagebulk III AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Vaagebulk III KS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Stormo Invest AS

Lunde

51,00 %

51,00 %

Spannavegen 152 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kokstaddalen 33 B AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Truckpartner Rogaland AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Tollbodalmenningen 2 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %
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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.

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.

Bokført verdi

Markedsverdi

163 762

163 762

Øvrige børsnoterte aksjer

2 197

2 197

Andeler i verdipapirfond

57 471

57 471

Varer for videresalg

312 843

248 174

12 497

12 497

Råvarer og deler

96 685

105 344

235 928

235 928

3 136

696

Sum varelager

412 663

354 215

Avsetning til ukurans

� 11 583

� 10 746

2021

2020

1 685 101

1 435 518

Børsnoterte aksjer, Wilson ASA

Diskresjoner fovaltning
Sum

Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt til full tilvirkningskost.
2021

Varer under tilvirkning

2020

Årets bokførte verdiendring er positiv og utgjør kr 119 061 164,NOTE 4 — INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden.
Andel resultat inngår som finansinntekt og -kostnad i konsernregnskapet.

Eier- og stemmeandel
Forretningskontor
Regnskapsår

Bio Feeder AS

Trucknor
Firda AS

Kanalveien
Utbygging AS

41,32 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

Austevoll

Førde

Bergen

Bergen

Osterøy

2020 *

2021

2021

2021

2021

Regnskapsvaluta

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

Merverdianalyse

Bio Feeder AS

Trucknor
Firda AS

Kanalveien
Utbygging AS

6 313

6 550

16 539

Balanseført egenkapital
på kjøpstidspunktet

NOTE 6 — GJELD

Trucknor Trucknor Tide
Tide AS
Osterøy AS

Trucknor Trucknor Tide
Tide AS
Osterøy AS
2 550

500

Gjeld til kredittinstitusjoner

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

Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner

2021

2020

1 326 327

1 139 495

-

-

Øvrig langsiktig gjeld
32 452

Kortsiktig gjeld kredittinstitusjoner
Sum

Henførbar netto merverdi

4 460

-

-

-

-

4 460

Anskaffelseskost

10 774

6 550

16 539

2 550

500

36 412

358 775

296 023

1 685 101

1 435 518

9 084

10 497

17 925

12 889

Garantier
* Tallstørrelser er pr 31.12.20 da endelige regnskapstall for 2021 ikke foreligger ved regnskapsavleggelsen.

Beregnet garantiforpliktelse inngår i annen kortsiktig gjeld

Beregning av årets
resultatandel

Bio Feeder AS

Trucknor
Firda AS

Kanalveien
Utbygging AS

Andel årets resultat

2 700

1 432

333

748

� 625

4 588

-

-

-

-

-

0

2 700

1 432

333

748

� 625

4 588

Avskrivning henførbar
merverdi
Årets resultatandel

Trucknor Trucknor Tide
Tide AS
Osterøy AS

Sum

Reparasjonsavtaler
Forpliktelser knyttet til reparasjonsavtaler inngår i avsetning for andre forpliktelser

2021

2020

Varer

Eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld

363 669

283 008

Debitorer

233 938

204 160

1 588 943

1 259 960

62 287

64 302

Fast eiendom
Beregning av balanseført
verdi 31.12.
Balanseført verdi 01.01.

Driftsmidler
19 477

2 954

9 518

2 706

137

34 791

Tilgang i perioden

-

-

-

-

-

0

Årets resultatandel

2 700

1 432

331

748

� 137

5 074

Kostprisjustering

-

-

-

-

-

-

Overføringer til/fra selskapet
(utbytte mv.)

-

� 1 450

-

� 700

-

� 2 150

Innbetalt/tilbakebetalt
egenkapital i perioden

-

-

-

-

-

-

22 177

2 936

9 849

2 754

-

37 716

Balanseført verdi 31.12.

Skip

40 154

43 751

Sum

2 288 990

1 855 183

Totallimit for konsernkonto er kr 340 000 000. 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 via Strømberg Gruppen AS stilt garanti for kassekreditt i BioFeeder AS pålydende kr 5 000 000.

Øvrig saldo på regnskapslinjen «Investeringer i tilknyttede selskaper» på kr 5 256 585 relaterer seg
til øvrige langsiktige aksjeposter som behandles etter kostmetoden i konsernregnskapet.
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Konsernet har langsiktige låneavtaler som er innrettet som «låneballonger» som fornyes regelmessig.
Av selskapets langsiktige gjeld har følgende forfall/fornyelse innen 5 år:

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt
Forskjeller som utlignes:

Forfall/fornyelse 2022

182 856

Forfall/fornyelse 2023

1 106 146

Herav merverdi eiendom ifm oppkjøp

Forfall/fornyelse 2024–2026

-

Omløpsmidler

Forfall om mer enn 5 år

-

Netto pensjonsforpliktelser
Avsetninger for forpliktelser

Av konsernets øvrige langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner som ikke er innrettet som låneballonger,
forfaller kr 12 203 391 senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.
Fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
Andre fordringer (anleggsmidler)

2021

2020

559 325

454 850

� 295 315

� 218 385

22 647

21 613

9

9

� 23 675

� 25 722

4 180

4 786

Anleggsmidler

Gevinst og tapskonto
Balanseførte leieavtaler
2021

2020

23 173

7 755

3 621

4 551

Underskudd til fremføring

� 12 102

� 15 154

Sum

258 690

226 548

5 716

6 569

264 406

233 118

Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt
NOTE 8 — ØVRIG LANGSIKTIG GJELD

Sum grunnlag utsatt skatt

Selskap
Gjeld til aksjeeiere i morselskap
Øvrig langsiktig gjeld
Sum øvrig langsiktig gjeld

2021

2020

214 896

81 174

3 333

1 747

218 229

82 921

Utsatt skatt nominell sats

58 169

51 286

Utsatt skatt neddiskontert sats

19 388

13 927

Sum Utsatt skatt

77 557

65 213

2021

2020

Kapital 1/1

693 116

584 035

Årets resultat

234 119

141 768

Lån renteberegnes i henhold til markedsmessige vilkår.

Endringen i utsatt skatt i konsernbalansen fra 01.01.2021 til 31.12.2021 utgjør kr 12 344 830. Forskjellen mot
endring utsatt skatt i konsernets skattekostnad, samt endring i midlertidige forskjeller, forklares med kjøp
og salg av datterselskaper i løpet av 2021.

NOTE 9 — SKATT

NOTE 10 — EGENKAPITAL, AKSJEKAPITAL MV.

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar selskapsskatt

2021

2020

27 307

22 537

Endring utsatt skatt

3 920

5 755

Årets totale skattekostnad

31 226

28 292

265 345

170 061

� 120 951

� 39 949

� 16 796

� 25 656

Benyttet fremførbart underskudd

� 3 479

� 2 015

Grunnlag betalbar skatt

Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

124 120

102 441

Skatt, 22 %

27 307

22 537

Sum betalbar skatt

27 307

22 537

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik
Betalbar skatt på årets resultat
Betalbar skatt på tidligere år
Forskuddsskatt betalt, Sverige
Betalbar skatt fra oppkjøp
Sum betalbar skatt i balansen
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� 274

311

� 675

� 1 000

� 160 000

� 32 000

766 285

693 116

Tilleggsutbytte

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

Kursdifferanse
Utbytte

27 307

22 537

0

372

� 463

-

� 232

1 413

26 612

24 322

Kapital 31/12

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 14 658 867.
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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

Posten finansinntekter er slått sammen av:

2021

Renteinntekter
Pr. virksomhetsområde
Forhandlervirksomhet

4 430

4 386

143 476

16 577

2021

2020

1 563 947

1 606 373

Agio

862

4 945

400 465

380 185

Sum

148 768

25 908

88 890

71 270

11 616

11 440

Posten finanskostnader er slått sammen av:

5 511

6 030

Rentekostnader

43 756

48 010

30 137

75 923

Påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy
Leieinntekter
Innkrevde felleskostnader fra leietakere
Fraktinntekter shipping
Andre salgs- og driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Andre finansinntekter

2020

2 100 566

2 151 220

Andre finanskostnader

2 906

7 501

Disagio

1 228

2 779

47 890

58 290

Sum
Geografisk fordeling
Norge

2 061 825

12 120 846

33 229

24 344

Sverige

5 511

6 030

2 100 566

2 151 220

2021

2020

Andre
Sum

NOTE 15 — FINANSIELL MARKEDSRISIKO
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen
av finansiell risiko.

NOTE 13 — LØNNSKOSTNADER
Årets lønnskostnad består av

315 672

311 343

Folketrygdavgift

Lønninger

37 559

34 621

Pensjonskostnader

13 492

13 295

Andre ytelser

18 140

17 180

Styrehonorar

2 238

2 162

387 101

378 601

548

543

Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon, selskapet har etablert
en innskuddspensjon som tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende ansatte

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. 31.12.2021.
Innkjøpsprisrisiko			
Risiko for svingninger i innkjøpspriser sikres gjennom langsiktige avtaler om kjøp, samt
inngåelse av strategiske avtaler med leverandører og andre aktører i markedet.

Konsernsjef

Lønn

2 733 466

Annen godtgjørelse

339 077

Revisor
Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte:

2021

Lovpålagt revisjon

3 255 033 eks. mva.

Teknisk bistand utarbeidelse av regnskap, noter mv.

930 730 eks. mva.

Attestasjon ligningspapir / Skatterådgivning

626 550 eks. mva.

Andre tjenester

1 565 615 eks. mva.

Lån til konsernsjef, aksjonærer og styret
Det foreligger ikke utestående lån til eller sikkerhetsstillelser til fordel for konsernsjef pr 31.12.2021.

26

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2021

Strømberg Gruppen — Noter til konsernregnskapet

27

28

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2021

Strømberg Gruppen — Noter til konsernregnskapet

29

Strømberg Gruppen AS

Resultatregnskap
Tall i hele tusen

Driftsinntekter og driftskostnader
Annen driftsinntekt

Noter

2021

2020

1, 2, 3

20 401

15 161

20 401

15 161

7 106

5 668

Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

4
5

567

13

3, 4

21 802

15 476

29 475

21 157

− 9 074

− 5 996

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

158 855

41 955

2 479

35 044

530

2 389

2 737

3 369
0

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler

6

9 328

Reversering av tidligere års nedskrivning av aksjer

9

14 738

0

1 233

1 844

Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad

7, 17

Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

8

ÅRETS RESULTAT

5 296

7 881

1 700

1 705

180 439

71 327

171 365

65 331

13

− 42

171 352

65 373

20 000

20 000

20 000

20 000

160 000

32 000

OVERFØRINGER
Avsatt konsernbidrag
Økning av aksjeverdi i datterselskap
Tilleggsutbytte
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer
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171 352

65 373

160 000

32 000

171 352

65 373

31

Strømberg Gruppen

Strømberg Gruppen

Balanse

Balanse

Tall i hele tusen

Tall i hele tusen

Eiendeler

Noter

2021

2020

ANLEGGSMIDLER

Noter

2021

2020

12, 13

1 260

1 260

12

2 795

2 795

4 055

4 055

285 289

273 938

Sum opptjent egenkapital

285 289

273 938

Sum egenkapital

289 345

277 993

214 896

81 174

214 896

81 174

EGENKAPITAL

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital
8

Sum immaterielle eiendeler

406

420

Aksjekapital

406

420

Overkurs
Sum innskutt egenkapital

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

5

Sum varige driftsmidler

6 493

4 323

Opptjent egenkapital

6 493

4 323

Annen egenkapital

12

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap

9

528 783

493 944

Lån til foretak i samme konsern

10

1 718

5 363

Lån til tilknyttet selskap

10

4 159

3 952

534 660

503 260

Sum finansielle anleggsmidler

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

Sum anleggsmidler

541 559

508 003

Fordringer

Gjeld til kredittinstitusjoner

15

209 241

200 457

Gjeld i konsernkontoordning

3

64 986

75 863

53 987

Leverandørgjeld

3

2 556

981

Skyldige offentlige avgifter

683

580

3, 16

207 438

48 667

Sum kortsiktig gjeld

484 905

326 547

Sum gjeld

699 800

407 721

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

989 145

685 714

Kundefordringer

3

3 874

1 091

Andre kortsiktige fordringer

3

162 841

Fordringer i konsernkontoordning

3

116 822

122 411

283 537

177 489

163 762

0

163 762

0

287

222

Sum omløpsmidler

447 586

177 712

SUM EIENDELER

989 145

685 714

Sum fordringer
6

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

32

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

OMLØPSMIDLER

Markedsbaserte aksjer

14

11
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Annen kortsiktig gjeld

Bergen, Norge — 28.04.2022

Svein Andreas Strømberg Rasmussen
Styremedlem

Rolf Arne Rasmussen
Styremedlem

Eldar Sætre
Styreleder

Per Gunnar Strømberg Rasmussen
Styremedlem/daglig leder

Jan Jansønn Greve
Styremedlem

Dagfinn Heradstveit
Styremedlem
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Strømberg Gruppen

Strømberg Gruppen

Kontantstrømoppstilling

Noter til regnskapet

Tall i hele tusen

Kontantstrømmer

2021

2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
+/�
�
+/�
+

Resultat før skattekostnad

171 365

65 331

Periodens betalte skatt

-

-

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-

-

567

13

� 14 738

-

Ordinære avskrivninger

+/�

Reversering nedskrivning finansielle anleggsmidler

+/�

Endring kundefordringer

� 2 782

967

+/�

Endring leverandørgjeld

1 576

� 686

+/�

Effekt poster klassifisert som inv/fin. aktiviteter

� 170 798

� 76 999

+/�

Endring i andre tidsavgrensningsposter

� 7 719

� 282

� 22 529

� 11 655

�

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

�

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

� 2 736

� 67

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

-

44 973

�

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

� 154 534

-

3 438

� 263

-

-

� 153 832

� 44 644

+/�

Endring langsiktig fordring

+/�

Gevinst/tap ved salg av aksjer og andeler

�

Netto kontantstrøm fra innvesteringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

31 621

3 604

+

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

203 644

48 799

�

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

� 29 107

� 8 370

�

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

� 26 390

� 59 239

+/�
�
+/�
�

Netto endring i kassekreditt
Utbetalinger av utbytte
Netto mottatt/avgitt konsernbidrag og utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

3 496

� 44 383

� 28 792

� 32 000

21 955

39 613

176 427

� 51 976

NOTE 1 — REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og anbefalinger for god regnskapsskikk.
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.
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. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme
år som det er avsatt i givers regnskap.
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler)
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntekstsføres som annen finansinntekt.
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.
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.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd og andre
kortsiktige, likvide plasseringer.
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 2 — VIRKSOMHETSOMRÅDE
Strømberg Gruppen AS er morselskap i et konsern bestående av til
sammen 40 selskap, hovedsakelig lokalisert i Sør og Nord-Norge.
Selskapets driftsinntekter kommer fra salg til konsernselskaper.

NOTE 3 — TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAP
Transaksjoner
I posten driftsinntekt inngår salgsinntekter til datterselskap
I posten annen driftskostnad inngår husleie, administrasjonskostnader mv. fra datterselskap

=

Netto endring i kontanter og kontantekv.

65

13

+

Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1.

222

209

Mellomværende

�

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12.

287

222

I posten kundefordringer inngår fordring på datterselskap

2021

2020

20 401

15 161

3 830

3 199

2021

2020

2 642

1 091

I posten andre fordringer inngår fordring på datterselskap

160 603

51 110

I posten annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til datterselskap

203 644

46 390

111

46

I posten leverandørgjeld inngår gjeld til datterselskap
Gjeld i konsernkontoordning

64 986

75 863

Fordringer i konsernkontoordning

116 822

122 411

For øvrige mellomværende med konsernselskap vises det til note 10.
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NOTE 4 — ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MV.

NOTE 7 — SAMMENDRATTE POSTER

Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger

2021

2020

Posten annen rentekostnad består av:

2021

2020

4 820

3 639

Rente på konsernkassakredittkonto

2 619

4 854

Styrehonorar

800

820

Rente på langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Folketrygdavgift

862

649

Renter på gjeld til aksjonærer

Pensjonskostnader

216

208

Andre rentekostnader
Sum annen rentekostnad

Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader
Antall sysselsatte årsverk

407

352

7 106

5 668

3

3

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon, selskapet har
etablert en innskuddspensjon som tilfredsstiller kravene i denne lov.
Godtgjørelser
Lønn og honorarer
Annen godtgjørelse

Daglig leder

Styret

2 903

800

169

Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Mottatt konsernbidrag

Revisor

242
2 783

20

3

5 909

7 881

NOTE 8 — SKATT
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.

Grunnlag betalbar skatt på årets resultat

Lån til daglig leder mv.
Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder utgjør kr 0 pr 31.12.2021.

0
3 269

2021

2020

171 365

65 331

� 180 355

� 65 522

� 61

192

(9 051)

-

9 051

-

Anvendelse av fremførbart underskudd

-

-

Grunnlag betalbar skatt

-

-

Betalbar skatt 22 %

-

-

144

� 158

Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte:
Lovpålagt revisjon

675

Midlertidige forskjeller pr. 31.12. er knyttet til:

Teknisk bistand utarbeidelse av års- og konsernregnskap

358

Driftsmidler

Teknisk bistand utarbeidelse av ligningspapirer

16

Fordringer

Øvrig skatterådgivning
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Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser

Andre tjenester utenfor revisjonen

343

-

-

� 1 990

� 1 750

-

-

Netto negative forskjeller

� 1 846

� 1 908

Utsatt skattefordel (22 %)

� 406

� 420

2021

2020

-

-

Underskudd til fremføring

NOTE 5 — VARIGE DRIFTSMIDLER
Tall i hele tusen

Skattekostnadene i resultatregnskapet består av:

Inventar

Ikke avskrivbart
inventar

Datautstyr

Sum

Endring utsatt skatt

13

� 42

710

4 269

667

5 646

Årets skattekostnad

13

� 42

-

-

2 736

2 736
2021

2020

13

� 42

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang anskaffelseskost

Betalbar skatt

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.

710

4 269

3 403

8 382

Akk. avskrevet 31.12.

710

-

1 179

1 889

Skatt beregnet med nominell skattesats (22 %)

37 700

14 373

Bokført verdi 31.12.

-

4 269

2 224

6 493

Avvik

37 687

14 415

Årets ordinære avskrivning

-

-

567

567

39 678

14 415

20 %

-

20 %

Avstemming skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats:
Årets totale skattekostnad

Avvik forklares med:
Ordinær avskrivning i %

Skatt på permanente forskjeller 22 %
Endret skattesats på utsatt skatt
Skatt på konsernbidrag
Skatt på utbytte

NOTE 6 — MARKEDSBASERTE VERDIPAPIRER

Markedsbaserte aksjer (Wilson ASA)

Sum forklaring

Anskaffelseskost

Virkelig verdi

Resultatført
verdiendring

154 434

163 762

9 328

Virkelig verdi av markedsbaserte aksjer er vurdert til børskurs pr. siste børsdag i regnskapsåret.
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Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag
Sum betalbar skatt
Strømberg Gruppen — Noter til regnskapet

-

-

� 1 991

-

-

-

37 687

14 415

2021

2020

� 1 991

-

1 991

-

-

-
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NOTE 15 — PANTSTILLELSER OG GARANTIER

NOTE 9 — DATTERSELSKAPER, TILKNYTTET SELSKAP M.V.
Aksjer i de norske datterselskaper og tilknyttet selskaper er bokført til kostpris.

Anskaffelsestidspunkt
Rasmussen Eiendom AS

Eierandel/
stemmeandel

Selskapsresultat

Selskapets
egenkapital

Kanalveien 11
5068 Bergen

100 %

11 385

421 933

Industriveien 11
5200 Os

100 %

10 034

58 583

Kanalveien 11
5068 Bergen

100 %

16 123

150 025

23.11.2004

Kanalveien 11
5068 Bergen

100 %

45 318

119 450

14.07.2006

Kanalveien 11
Bergen

100 %

112 864

98 243

25.03.2011

Skogmovegen 1
3825 Lunde

51 %

� 219

1 741

23.08.2013

Kanalveien 11
5068 Bergen

100 %

1 051

17 331

23.12.2021

Treskeveien 5
Hafrsfjord

100 %

� 22

100

01.12.1997

ARKA – Andr. Rasmussen
Karosserifabrikk
Advanced Asset
Management AS
Trucknor AS
Karos Shipping AS
Stormo Invest AS
Busnor AS
Truckpartner Rogaland AS

Gjeld som er sikret med pant

24.08.2005

Forretningskontor

2021

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

2020

0

0

209 241

200 457

2021

2020

1 990

1 750

Gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt
Gjeld til kredittinstitusjoner: 0
Selskapet kausjonerer solidarisk for konsernkonto med totallimit 340 MNOK.
Selskapet har stilt selvskyldnerkausjon for lån tatt opp i datterselskapene:
Rasmussen Eiendom AS (med døtre), pålydende 1 500 MNOK
Trucknor AS, pålydende 2 350 MNOK
Trucknor Hordaland AS, pålydende 9,1 MNOK
Selskapet har stilt garanti for kassekreditt i BioFeeder AS pålydende 5 MNOK

NOTE 16 — ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Det er i 2021 reversert tidligere års nedskrivning av investering i Karos Shipping med NOK 14 738 150.
Påløpte kostnader
NOTE 10 — FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN 1 ÅR

Avsatt ferielønn

Lån til foretak i samme konsern
Lån til tilknyttet selskap

579

402

Gjeld til konsernselskaper

183 644

26 390

20 000

20 000

1 225

125

2021

2020

1 718

5 363

Skyldig konsernbidrag

3 952

Avsetninger

4 159

Annen kortsiktig gjeld
NOTE 11 — BUDNE MIDLER
Innskudd bankkonto skattetrekk utgjør kr 287 225,-

-

Sum

207 438

48 667

NOTE 17 — FINANSIELL MARKEDSRISIKO

NOTE 12 — 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.

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.

Selskapets aksjonærer er

Eierandel

Anne Sofie Invest AS

25 %

PGR Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret og er daglig leder i selskapet

Svein Andreas Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Rolf Arne Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer en indirekte økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått
avtaler som reduserer denne risikoen pr. 31.12.2021.

NOTE 13 — EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Tilleggsutbytte
Egenkapital 31.12.

2021

2020

277 993

244 620

171 352

65 373

� 160 000

� 32 000

289 345

277 993

NOTE 14 — ØVRIG LANGSIKTIG GJELD
Beløpet gjelder innlån fra morselskapets aksjonærer. Lån renteberegnes i henhold til markedsmessige vilkår.
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Påbygg
Påbygg

«Vi vet at kundene våre forventer
høy driftssikkerhet og rask levering,
og vi er derfor svært opptatt av å kunne
tilby god service og gode tjenester
i ettermarkedet.»
Foto — Thor Brødreskift

• ARKA AS
• ARKA Rogaland AS

PÅBYGG

• Nor Slep AS
• Rolands AS
• Transrep AS
• Carbomix AS

De seneste årene har Strømberg-konsernet
satset stort innen påbyggervirksomhet,
og er i dag Norges største aktør
i dette markedet.

Gruppen er opptatt av felles design for
å best mulig kunne utnytte produksjonskapasiteten. Vi har i dag tilgang til
totalt 9 300 kvm produksjonslokaler i
Norge, med totalt 20 byggeplasser og
mulighet til å produsere 350 påbygg
årlig. Maskinparken og konstruksjonsavdelingen har utstrakt egenproduksjon,
noe som gir en sømløs produksjonsflyt
og gode leveringstider.

Alle våre selskaper har mulighet for
kapasitetsøkning ved behov, og vi skal
til enhver tid kunne dekke kundenes
behov for produkter. Vi vet at kundene
våre forventer høy driftssikkerhet og
rask levering, og vi er derfor svært
opptatt av å kunne tilby god service og
gode tjenester i ettermarkedet. Med et
godt utbygget servicenettverk over hele
Norge, kan flere av våre selskap tilby
både 24-timers vakttelefoner og
egne reiseteam.

Vi har en lang historie innen norsk
påbyggervirksomhet og for å levere
kvalitet. Denne historien og det gode
håndverket skal alle våre selskaper
som tilbyr påbyggertjenester ta med
seg videre.

Nøkkeltall
Virksomheten selger kvalitetspåbygg til transportmarkedet gjennom
egenproduksjon og import. Vi er en ledende produsent og leverandør
av tidsriktige produkter som innfrir kundenes strenge krav til HMS,
driftsstabilitet, praktisk bruk og design, og vi er i stand til å levere
komplette løsninger. Vi representerer et stort antall europeiske
kvalitetsprodusenter som samlet leverer det meste av utstyr som
kan monteres på rullende materiell.

2021

2020

Sum driftsinntekter*

NOK mill

407,1

386,7

Driftsresultat

NOK mill

17,0

11,2

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

26,3

17,1

Driftsmargin

%

4,2

2,9

* Tall før elimineringer
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ARKA AS

ARKA AS

Påbygg
Foto — Thor Brødreskift

Fremgang for ARKA AS
ARKA øker omsetningen og bedrer
resultatet i 2021.

Etter annerledesåret 2020 er vi glade for at vi i 2021 unngikk
permitteringer og stort sett har holdt bedriften smittefri.
Det var imidlertid fortsatt etterslep på leveransene fra så
godt som alle leverandørene våre, enten det er snakk om stål
eller kraner. Det har naturlig nok også hatt en viss effekt på
ferdigstillingen hos oss.
ARKA leverer skreddersydde biler og transportløsninger
for alle nyttelastformål. Det omfatter blant annet skap,
kraner, kroker, trekkvogner og hengere, og i tillegg tilbyr
vi ettermarkedstjenester som reparasjoner og vedlikehold.
Vi har hatt full produksjon gjennom hele året, og vi utnytter
kapasiteten i fabrikken maksimalt. Vi har god ordretilgang i
alle segmenter, og alle avdelingene har tilstrekkelig tilgang
på jobb.
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NYTT SAMARBEID
Vi har et bredt kundespekter og leverer gode produkter med
lang levetid og høy kvalitet til aktører i hele landet. Vi gikk
inn i 2021 med en god ordrereserve for skapproduksjonen,
og med god aktivitet gjennom året, går vi inn i 2022 med
tidenes høyeste ordrereserve. ISO-sertifiseringen vi fikk
høsten 2020, har brakt mye godt med seg i form av økt
kvalitet og bedre arbeid med miljøtiltak.
ARKA har en stabil markedsandel på rundt 10 prosent av
det norske kranmarkedet, og en andel på ca. 15 prosent i
segmentene hvor vi satser tyngst. Markedet er stabilt, og det
er også våre salgstall. EFFER lanserte like før inngangen til
2021 en rekke nyheter som vi nå har fått levert de første av.
Vi har også inngått et samarbeid med HIAB Norge, og får
nå tilgang på masse nye produkter. Dette er et spennende
samarbeid som vi håper å få mye ut av.
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BYGGER OPP
Vi har en stor portefølje av trofaste kunder innenfor alle
segmenter, og vi jobber hardt for å ivareta disse på en best
mulig måte, samtidig som vi alltid er på utkikk etter flere.
Etter en liten reduksjon i 2020, har vi bygget opp igjen
bemanningen til et riktig kapasitetsnivå i tråd med produksjonen. Vi har også uteksaminert en lærling og har ved
utgangen av året tre lærlinger i produksjonen. Totalt har
bedriften rundt 55 ansatte. Produksjonsutnyttelsen er opp
mot 100 prosent, og vi leverte rundt 130 nye påbygg i 2021.
Vi jobber hardt for å holde et høyt HMS-nivå, og har heldigvis unngått alvorlige skader. Vi gjør vårt ytterste for å gi god
opplæring i riktig bruk av maskiner, verktøy og verneutstyr,
og ser gode resultater av dette arbeidet.

FULL PRODUKSJON
Våre ti medarbeidere som betjener ettermarkedet,
gjennomfører alle typer reparasjoner. Ettermarkedet har
høy produktivitet, og arbeidstilgangen er økende. Vi er
stolte av å være en foretrukket leverandør av vedlikehold
og reparasjoner for et stort antall transportører.
Produksjonen går for fullt, og arbeidet med å optimalisere
utnyttelsen av produksjonskapasiteten videreføres med full
styrke. Vi ser også etter alternative produksjonsmetoder for
å bli mer effektive.
På grunn av pandemien hadde vi langt færre kundeaktiviteter
enn vanlig. Dette venter vi skal ta seg opp i 2022.
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ARKA Rogaland AS

Nor Slep AS

Påbygg

Foto — Thor Brødreskift

Kamp om fagfolkene

Nor Slep øker marginene

Stabil rekruttering i et presset arbeidsmarked
er ARKA Rogalands største utfordring.

ARKA Rogaland er en viktig og vel ansett leverandør av
komplette transportløsninger til lastebilvirksomhetene i
Rogaland. Selskapet leverer kran- og planpåbygg, samt
krokløftere til lastebiler. Omsetningen utgjøres hovedsakelig
av ettermarkedstjenester og egenproduksjon.
STRAMT ARBEIDSMARKED
Resultatet for året under ett er i tråd med forventningene.
I 2021 hadde selskapet en liten nedgang i omsetningen.
Forklaringen på dette er hovedsakelig at vi har store utfordringer med å få rekruttert fagfolkene vi trenger, og vi må
også bruke store ressurser på å lære opp dem vi klarer å få tak
i. Arbeidsmarkedet i regionen, for den typen fagfolk vi har
behov for, har vært presset de seneste årene, og 2021 var intet
unntak. Vi har imidlertid arbeidet aktivt gjennom bemanningsselskaper, og mot slutten av året klarte vi å rekruttere
gode folk slik at vi nå er i nærheten av å være riktig bemannet.
FORNØYDE KUNDER
ARKA Rogaland produserer påbygg som er solgt fra ARKAs
hovedkontor på Os. Påbyggene er tilpasset produksjonsfasilitetene på anlegget, og halvfabrikat utføres hos ARKA
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Foto — Bjørn Andreassen

slik at monteringen på anlegget skal bli best mulig. ARKA
Rogaland har fornøyde kunder, ikke minst takket være en
meget høy leveringspresisjon.
Porteføljen vår omfatter sterke merkevarer som EFFER,
Multilift og Zetterberg. Dermed innfrir vi de fleste krav og
dekker de fleste av våre kunders behov. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving innen service/reparasjon for
HIAB kraner og CIFA betongutstyr. Ved å øke kompetansen
øker vi også konkurranseevnen, og på sikt vil dette gi økt
tilgang på arbeid i ettermarkedet.
ISO-SERTIFISERING
Vi har gjennom hele 2021 jobbet med å tilpasse selskapet
til ISO-sertifisering (90001 og 14001), og vi er i rute til å få
godkjennelse høsten 2022. ISO-sertifisering er viktig med
tanke på å holde høyeste kvalitet på arbeidet vi utfører, og vi
får god drahjelp fra de øvrige selskapene i gruppen som har
vært gjennom slike prosesser før.
STERK ORDREBOK
Til tross for at pandemien også har rammet ARKA Rogaland,
har vi en særdeles god ordrereserve for kran- og krokpåbygg
til inn i 2023. Vi er dog avhengig av at vi har folk til å produsere,
og i lys av den seneste tids suksess på rekrutteringsmarkedet,
er det gode utsikter til at vi kan styrke merkevaren og bli
kundenes førstevalg.
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2021 var et godt regnskapsmessig år for
Nor Slep AS. Omsetningen gikk ørlite ned fra
året før, men vi øker marginene og leverer et
bedre driftsresultat.
Pandemien påvirket ikke i samme grad som i 2020.
Den største negative konsekvensen er først og fremst
forsinkelser og etterslep på utstyr og komponenter fra
leverandører. Vi unngikk heldigvis permitteringer og
behøvde ikke å redusere virksomheten på noen måte, ikke
minst takket være formidabel innsats fra våre ansatte.
BEDRE KONTROLL
Strømberg Gruppen overtok eierskapet til Nor Slep i 2020,
og fra 1. januar i fjor tok vi i bruk nye systemer for regnskap,
lagerstyring og timeregistrering. Dette fungerer veldig bra
og har gitt oss bedre kontroll på både økonomi og lagerstyring.
I 2021 ble vi også ISO-sertifisert. Det gir oss et fortrinn i
offentlige anbudskonkurranser og gir også kundene våre
sikkerhet i henhold til kravene som stilles.
Sykefraværet holder seg lavt. Det er en bekreftelse på at de
ansatte er dedikerte, har høy arbeidsmoral og trives på jobb.
Vi ansatte en ny ingeniør på teknisk avdeling, noe som er
viktig for oss som konstruerer selv. I fjor tok vi for første
gang på mange år også inn en lærling, og det fungerer bra.
Vi har ambisjoner om å være en god lærlingebedrift.

Nor Slep er Norges ledende leverandør av hengere og
lastbærere til tyngre kjøretøy. Hovedmarkedet er tipper/
dumpere, maskinhengere og krokløsninger til anleggssektoren. Vi leverer også gode løsninger innenfor containerog semitrailermarkedet. Våre produkter utvikles og konstrueres
i Sandefjord og produseres hos våre samarbeidspartnere i
Polen. Nor Slep importerer også hengere fra produsenter
i Tyskland og Spania. Vi legger stor vekt på kvalitet og å
utvikle produktene, og vi er opptatt av at de til enhver tid
skal tilfredsstille kravene norske myndigheter setter til
denne type utstyr.
ETTERSPURT
I 2020 introduserte vi et nytt push-off-produkt innenfor
asfalt-segmentet. Dette fikk en treg start på grunn av koronasituasjonen, men i løpet av fjoråret solgte vi ut alle enhetene
vi tok inn. Vi introduserte også et nytt drag for vår bestselger,
kroktipphengeren. Med det nye draget oppnås en totalvekt
på 60 tonn, og produktet er etterspurt i markedet.
Vårt datterselskap Nor Slep Svenska AB hentet seg inn
igjen og er nå tilbake på samme omsetningsnivå som før
pandemien. Selskapet leverer et greit driftsresultat og
opprettholder markedsandelene.
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Rolands AS

Transrep AS

Påbygg

Foto — Svein A. Pedersen

Rekordhøy ordrereserve
for Rolands
Koronapandemien preget også 2021, men vi
kom oss gjennom året uten permitteringer.
Det er vi glade for.

Leveringsforsinkelser av lastebiler har gitt oss noen
utfordringer i produksjonen i år, men i hele høst har vi hatt
god tilgang på salg og nybygg, og vi går ut av året med en
historisk høy ordrereserve.

BEMANNING
Rolands har gjennom mesteparten av året hatt tolv ansatte.
I desember fikk vi styrket teamet med en godt kvalifisert
mekaniker som har erfaring fra bransjen vår. Rolands ønsker
å være offensiv påbygger som tilegner seg den siste teknologien
og dyrker kompetanseheving. Bransjen endrer seg raskt og
vi ønsker å gjøre nødvendig tiltak for å være en attraktiv
samarbeidspartner for lastebilnæringen.
Vi har god erfaring med lærlinger, og det har vært et sterkt
ønske å ansette en ny. Men konkurransen om lærlingene er
hard, og vi håper at vi kan få inn en lærling i løpet av neste år.

Foto — Thor Brødreskift

Tøff konkurranse
i hovedstaden
Transrep AS løfter omsetningen i et marked
preget av pandemi og tøff konkurranse.

FREMTIDEN
I 2022 har Rolands 80-årsjubileum. Vi er stolt av å være
en solid aktør som har tatt vare på den gode kulturen og
tradisjonene vi har opparbeidet oss gjennom disse årene.

Transrep AS er ARKA sin Oslo-avdeling der ARKA AS eier
50 %. Selskapets hovedvirksomhet er servicetjenester og
reparasjoner av kjølemaskiner og påbyggerprodukter.
Verkstedsvirksomheten driver etter «drop-in»-prinsippet,
som gir varierende tilgang på arbeid, og været er også en
viktig faktor som påvirker selskapets omsetning.

Ettermarkedet har hatt god tilgang på arbeid gjennom året,
noe som er spesielt hyggelig etter nedgangen vi hadde i fjor.
Året ender med rekordomsetning.

Rolands ønsker å være en foretrukken samarbeidspartner
og en betryggende støttespiller for våre kunder, og vi
engasjerer oss derfor i ulike bransjeforeninger for å være
med å forbedre vilkårene i lastebilnæringen. Vi jobber aktivt
for å selge riktig utstyr til riktig bruk og bistår i dag med bred
kompetanse på påbygg og ettermarked. Hos oss er kunden i
sentrum og det er viktig at bilens utforming blir slik kunden
ønsker. Påbyggene blir derfor skreddersydd.

Å jobbe i Oslo gjennom pandemien har vært mye mer
utfordrende enn ved de andre stedene vi har verksteder.
Dette fordi smitten i hovedstaden har vært høy og reglene
strengere enn i landet ellers. Konkurransen i markedet er
også tøff, og hoteller og restauranter har ikke hatt behov
for normale volumer av varer og tjenester. Vi har likevel økt
omsetningen fra 2020. Resultatet er noenlunde i balanse og
bedre enn vi hadde forespeilet ved inngangen av året.

I våre nye konferanselokaler har vi endelig fått gjennomført
temakvelder, og vi er takknemlige for godt oppmøte på disse
arrangementene. Det er gledelig å se engasjementet, og vi
kommer til å fortsette å arrangere temakvelder i 2022.

Fremtiden kommer til å bli grønnere også for vår virksomhet,
og dette jobber vi med å tilpasse oss. Vi er derfor i gang med
kompetanseheving av våre ansatte for el-lastebiler med
ny teknologi.

2021 var også preget av at vi har måttet leie inn medarbeidere
til relativt høye kostnader. Vi har nå økt bemanningen og har
fått to nye, faste medarbeidere.

Det er gledelig at våre kunder har høy aktivitet og investerer,
som betyr at vi trygger arbeidsplasser for våre ansatte. Vi
er glade for at vi nå er blitt ISO-sertifisert i henhold til ISO
9001 kvalitet og 14001 miljø. Dette har vi jobbet målrettet
mot de to seneste årene. Sertifiseringen vil styrke kvaliteten
vår og bedre miljøet, kundetilfredshet og bedriftsstyring.
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Transrep har både små og store kunder – blant annet TINE,
Bring og PostNord. Dette krever stor fleksibilitet. Selskapet
har blant annet to døgnbemannede vaktbiler som stadig er
på oppdrag. Transrep har flest utrykninger per år av alle
selskapene i konsernet, og vi opererer over hele østlandsområdet. Denne virksomheten er kostbar, men fungerer som
en form for markedsføring som gir arbeid i etterkant. Vi har
mål om å øke omsetningen ytterligere, men det er knyttet
noe usikkerhet til dette på grunn av nyetableringer
i Oslo-området.
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47

Carbomix AS

Påbygg

Foto — Oddvar Nesse

Omsetningsøkning for
Carbomix AS
Carbomix hadde en liten omsetningsøkning i 2021,
men vi er ikke helt der vi ønsker å være.
Pandemien er mye av forklaringen.
Carbomix ble etablert i 2019 som et tilskudd til forretningsområdet Påbygg, og hadde sitt første fulle driftsår i 2020.
Selskapet importerer og selger produkter produsert i Italia.
Dette er relativt dyre produkter, der bare påbygget kan koste
flere millioner kroner.
Produktene er basert på betongpåbygg fra CIFA, som er en
av de største leverandørene av alle typer påbygg til transport
og pumping av betong i Europa. CIFA er ledende innen slike
påbygg, mye på grunn av at rørsystemene er laget av karbonfiber som reduserer vekten.
I Norge har CIFA tradisjonelt solgt mest pumpemixere, men
de leverer også noen av de mest avanserte pumpebilene i
Europa og var først ute med å utvikle hybriddrevne mixere
som er blitt et viktig, miljøvennlig bidrag på byggeplasser.

Carbomix har etablert syv servicepunkter som er lokalisert
i Oslo, Sandefjord, Kristiansand, Stavanger, Haugesund,
Bergen og Sandane. I tillegg har vi et reisende serviceteam
som rykker ut og bistår kundene ved behov. Pandemien
har satt en stopper for å etablere flere servicesentre fordi
hele opplæringssenteret i Italia har vært stengt. Nå er vi
imidlertid i gang med kursing igjen og planen er å fortsette
å bygge ut servicepunkter.
Resultatet i 2021 er helt OK. De få menneskene som arbeider
i selskapet, gjør en særdeles god jobb. Før fjoråret satt vi oss
mål om å oppnå en markedsandel på 35 prosent i Norge,
og hvis vi ser bort fra noen importlekkasjer, er vi nok
i nærheten av det nivået nå.
Vi går inn i 2022 med en meget god ordrereserve, og vi
regner med en kraftig omsetningsøkning og et veldig godt
år for bedriften.
Foto — Thor Brødreskift
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Trucknor AS
I Sørvest-Norge ved Trucknorselskapene, og i Nord-Norge ved
Nordic Last og Buss AS, som formelt
er underlagt Trucknor. Vi kan tilby 32
verksteds- og servicepunkter fra nord
til sør i landet.

Last og buss

Antall ansatte i Trucknor var i 2021
285, pluss 171 i Nordic Last og Buss AS.

Trucknor omsatte i 2021 for 46,6
millioner kroner. Det ble levert 13
Volvo-busser, som gir en markedsandel
på 24 %. Vi leverte også 346 Volvo
lastebiler (+ 16 tonn). Det innebærer
34 % markedsandel, en oppgang fra
32,7 i 2020.

Foto — Thor Brødreskift

• Trucknor AS
• Trucknor Sogn og Fjordane AS
• Trucknor Firda AS
• Trucknor Førde AS
• Trucknor Hordaland AS
• Trucknor Haugesund AS
• Trucknor Rogaland AS
• Trucknor Kristiansand AS
• Trucknor Setesdal AS

Gode resultater
i et krevende år
Tross pandemien kan vi legge bak oss et
vellykket år i Trucknor AS. Vi har holdt
hjulene i gang, bokstavelig talt.

• Trucknor Arendal AS
• Mandal Last og Buss AS
• Nordic Last og Buss AS
• Trucknor Tide AS
• Trucknor Tide Osterøy AS

Hele organisasjonen har vært på tå hev gjennom krevende tider. Det
har resultert i økt salg og tidenes største ordrereserve. Ikke minst øker
salget av «komplettbiler» jevnt og trutt.
Trucknor AS beholder posisjonen som Norges største og Nordens nest
største Volvo- og Renault-forhandler av varebiler, lastebiler og busser.
FRA NORD TIL SØR
Gjennom Trucknor AS, driver Strømberg Gruppen forhandlervirksomhet
innen salg og service av Volvo og Renault varebiler, lastebiler og busser
i to av landets fem regioner:

Andre nøkkeltall: Vi leverte 65 Renault
lastebiler (+ 4500 kilo). Vi har en ordrereserve på 86 busser for 2022/2023,
og tilsvarende 415 Volvo og
37 Renault lastebiler.
UTFORDRINGER
Pandemi-årene 2020 og -21 innebar
restriksjoner som særlig gikk ut over
det nære forholdet vi vanligvis har til
kundene våre. Det har gått i bølger,
men vi fikk utført en del kundearrangementer etc. så lenge samfunnet
var åpent. Nå ser vi frem til å komme
tilbake til normalen.
Alle våre ansatte har gjort en enorm
innsats gjennom et krevende år. Ikke
minst på verkstedene der de har stått
på dag og natt for å holde busser og

En annen utfordring for oss på Vestlandet
er å rekruttere nye medarbeidere.
Derfor er det viktig å satse på lærlinger
og ta vare på alle ungdommene som vil
og kan. Vårt lærlingeprogram er i stadig
utvikling, og det er gledelig å se at
mange får fast ansettelse når læretiden
er omme.
«RETT FØRSTE GANG»
I Strømberg Gruppen er vi alle ansvarlige for å ta raske, men veloverveide
avgjørelser. Vi snur oss kjapt og er
fleksible – både som organisasjon og i
vårt daglige virke. Dette gjenspeiler seg
også i mottoet vårt: «Rett første gang».
Hvis alle strekker seg etter å gjøre
jobben ordentlig, grundig og riktig,
slipper vi det ekstra arbeidet det er
å gjøre ting om igjen.
Både Strømberg Gruppen og Trucknorselskapene er organisert for å kunne
levere gode resultater. Måten vi
strukturerer organisasjonen vår på,
og verktøyene vi styrer med, gjør oss
i stand til å nå målene våre – samtidig
som vi er rustet til å møte endringer
som kommer.
Vi er også svært opptatt av våre
ansattes helse. Derfor jobber vi hele
tiden med at HMS skal inngå som en
naturlig del av aktivitetene våre og
måten vi arbeider på. Vi foretar regelmessige HMS-forbedringsprosesser
basert på kontroller, målinger, rapporter
og risikovurderinger.

LANG VENTETID
Parallelt med pandemien har det vært
en global mangel på databrikker som
styrer en rekke funksjoner i moderne
kjøretøy. Dette resulterte i at Volvofabrikken ble stengt i en periode, noe
som har skapt store problemer for mange
i næringen vår. Det har dessuten skapt
en del usikkerhet vedrørende prisene.
Tidligere var leveringstiden fra Volvo
tre måneder. Ved utgangen av 2021 var
det snakk om minst ett år, og dette vil
gi ringvirkninger også i årene
som kommer.
KONTINUERLIG FORBEDRING
Trucknor-selskapene arbeider hele tiden
med forbedringer og effektivisering.
Fremtiden med det grønne skiftet, vil
innebære enda flere elektriske kjøretøy.
Et godt eksempel på dette er renovasjonsselskapet BIR i Bergen som har
gått i bresjen for å elektrifisere
bilparken.
Det kommer hyppige endringer og krav
om lavere klimagassutslipp. Det vil for
vår del kreve enda bedre kompetanse,
og vi er i gang med et slikt løft.
Vi merker også at kundene stiller nye
og endrede krav. Ikke bare når det
gjelder salg og service, men også for
finansiering, der vi ved hjelp av gode
samarbeidspartnere kan tilby
fine løsninger.
Men aller viktigst vil det alltid være
å ha dyktige medarbeidere som yter
kundene god service. Slik har vi
det i dag, og målet er kontinuerlig
forbedring av virksomheten samt
videreutvikling av allerede
gode kunderelasjoner.

Nøkkeltall*
2021

2020

Sum driftsinntekter**

NOK mill

1 159,8

1 185,9

Driftsresultat

NOK mill

41,6

41,9

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

38,6

36,3

Driftsmargin

%

3,6

3,5

%

36,0

34,3

Markedsandel lastebiler

16 tonn

* Gjelder kun Trucknor-selskapene, Nordic er ikke inkludert
** Tall før elimineringer
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Last og buss

46,6 MILL. I OMSETNING
Trucknor AS har hovedbase i
Kanalveien i Bergen og er morselskapet
til ti Trucknor-enheter fra Stryn i nord
til Arendal i sør. Selskapet har en liten
og effektiv organisasjon.

lastebiler på veiene. De har sørget for at
samfunnskritiske funksjoner som kollektivtransport, frakt av mat og drikke,
fôr og avfall har fungert.

Trucknor Sogn og Fjordane AS

Trucknor Førde AS

Last og buss

Foto — Knut Arne Stokke

Foto — Jarle Johansen

Strålende Volvo-salg

På det jevne i Førde

2021 ble et fint år for Trucknor Sogn og Fjordane
med stor aktivitet.
Omsetningen var 211 millioner kroner, en oppgang på
20 millioner fra året før. Det var særlig salget av Volvo
lastebiler (+ 16 tonn) som bidro til denne økningen. Her
leverte vi vesentlig flere slike biler enn året før; 66 mot 48
i 2020. Det gir en markedsandel i tidligere Sogn og Fjordane
fylke på hele 58 %.
Resultatet for 2021 viser et overskudd på 6,9 millioner.
Det er noe mindre enn året før, noe som har sin bakgrunn
i at fortjenesten på lastebilsalget er noe lavere enn ved
annen virksomhet.
GODT NETTVERK
Vi tilbyr service- og reparasjonsavtaler gjennom Volvo TSA,
og betjener en rekke store selskaper. Det kommer dessuten
en stadig økende mengde mindre kunder. Vi har her en stor
styrke, takket være et godt utbygd nettverk av verksteder
fra Stryn i nord til Kaupanger i sør.
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Per 1. januar var ordrereserven på hele 58 biler. Som resten
av bransjen er vi rammet av treg levering fra fabrikkene.
Både på grunn av koronaen, men mest fordi det er knapphet
på enkelte elektroniske komponenter.
ØKENDE ELBIL-INTERESSE
El-bilsalget har ikke kommet skikkelig i gang ennå, på
grunn av spredt bosetning og lange avstander i distriktet
vårt. Men vi merker økende interesse fra kunder som
driver nærtransport.
Antall fast ansatte i 2021 var 44, pluss fem lærlinger som tas
godt vare på. Korona-pandemien påvirket oss i liten grad,
og vi har ikke hatt nevneverdige ulykker blant de ansatte.
Vi ser optimistisk på fremtiden, men opplever hard konkurranse fra andre bilmerker og verksteder. Det er derfor om
å gjøre å stå på for å utnytte kapasiteten hver eneste dag.

Det blir stadig flere lastebiler innom verkstedet i Stryn etter
omstillingen fra mye bussdrift. Våre medarbeidere behersker
begge deler like godt.

Omsetningen i Trucknor Førde har vært stabil,
men litt ned i forhold til 2020.

Avdelingen i Kaupanger ligger sentralt plassert for å kunne
betjene både lokale kunder og kjøretøy på gjennomreise.

Det var litt mindre aktivitet enn året før, noe som ga en
omsetning på 30,2 millioner, en nedgang på 2,3. Vi har
jobbet med å senke kostnadene og oppnådde et resultat
på 2,5 millioner, omtrent som året før.

Verkstedet i Årdalstangen har allsidig virksomhet med reparasjoner på anleggsmaskiner i tillegg til busser og lastebiler.
Felles for hele Trucknor Sogn og Fjordane er kontinuerlig
kompetanseutvikling på flere områder, og en stadig sterkere
satsing på skadereparasjoner.

Selskapet er 100 % eid av Trucknor Sogn og Fjordane, og
driver med service og reparasjoner, i hovedsak av Volvo og
Renault lastebiler. I tillegg kommer et økende antall
tilhengerreparasjoner og mye salg av tilbehør og rekvisita.
Førde er et viktig geografisk midtpunkt med stort kundepotensial, men også veldig tøff konkurranse, både om
oppdrag og fagfolk. Rekruttering og utvikling av mekanikere
har derfor lenge hatt høy prioritet. I 2021 var antall ansatte
ti, pluss to lærlinger.

VÅRE AVDELINGER
Vårt hovedkontor med administrasjons- og salgsavdeling
samt verksted ligger på Sandane.
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Trucknor Hordaland AS

Trucknor Firda AS

Last og buss

Foto — Thor Brødreskift

Foto — Mike Smilden

Mange ønsker el-lastebiler
2021 var året da salget av el-lastebiler begynte
å ta av. Både hos Trucknor Hordaland
og i markedet generelt.
Vi er fremdeles i startgropen, men merker en stadig økning
på grunn av det grønne skiftet med krav om el-biler og
-maskiner. Dette gjelder særlig for transport innen bykjernen
eller ellers der det er relativt korte avstander. Her har vi
store kunder som legger vekt på miljøet og ønsker el-biler
fra Volvo.
Salget går godt. Omsetningen i 2021 var 361 millioner kroner,
40 millioner mer enn året før. Ved årsskiftet hadde vi en
ordrereserve på 130 lastebiler over 16 tonn som var solgt
i løpet av 2021. Det gir en markedsandel for Volvo på
33 % i Bergen.
SERVICE I HØYSETET
På verkstedene har vi fortsatt ordningen med to skift fra
mandag til torsdag, med aktivitet helt frem til midnatt.
Dette er populært blant kunder som ønsker å få utført
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Fin vekst på service
mindre reparasjoner eller få unnagjort EU-kontrollen
utenom normal arbeidstid.

fire selgere pluss verkstedsadministrasjonen og folk på
delelager. I tillegg kommer fire lærlinger.

Vi skal hjelpe kundene våre når de trenger det, og har derfor
også en vaktbil som sørger for et servicetilbud til alle døgnets
tider, året rundt.

Korona-pandemien rammet transportbransjen i relativt
liten grad. Det ble tatt nødvendige forholdsregler med sprit,
munnbind og begrenset tilgang til verksted og administrasjon.
Vi har vært heldig og hadde ingen sykemeldinger i løpet av
året på grunn av korona.

STADIG KOMPETANSEHEVING
Vi gjennomfører år for år et målrettet arbeid med kompetanseheving. De fleste mekanikerne våre oppfyller kravene for
tittelen Volvo Technician, og vi sørger for til enhver tid å
ha tilstrekkelige antall medarbeidere som har det høyeste
kompetansenivået, Truck Key Technician (TKT), eller
Bus Key Technician (BKT).
Vi bruker også mye tid og ressurser på at lærlingene våre
skal ha størst mulig utbytte av læretiden. De får utfordrende
og viktige oppgaver som skal sikre god kompetanse. Vi har
mål om å ta inn fire til seks nye lærlinger hvert år.
LITE KORONA
Bemanningen per 1. januar var 49: 33 på verkstedene,
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ET GODT HMS-ÅR
Trucknor Hordaland har ISO 9001-sertifisering som viser
at vi jobber aktivt for å møte kundekrav til kvalitet, og ISO1401, den internasjonale standarden for miljøstyring. Vi har
interne og eksterne HMS-revisjoner og hadde i 2021 ikke
registrert ulykker eller skader som førte til fravær.
Alt i alt et løfterikt år som gir grobunn for fortsatt vekst,
kombinert med et godt arbeidsmiljø.

Regnskapstallene til Trucknor Firda AS viser
en fin vekst, fra 42 millioner i omsetning i 2020
til 46,5 i 2021.
Selskapet ble etablert i 2014 og holder til i Førde sentrum.
Verkstedet utfører først og fremst service og vedlikehold på
Firda Billag AS sine Volvo-busser. Verkstedet har også en
økende mengde reparasjoner, vedlikehold og karosseriarbeid
på lastebiler og tilhengere.
I en årrekke har dette vært et av de største verkstedet for
service og reparasjon av busser og lastebiler i Sogn og Fjordane.
Kompetansen er meget solid blant de 16 som var ansatt ved
utgangen av 2021. I tillegg kommer én lærling.
Selskapet har egen karosseri- og lakkavdeling med plass
til de lengste bussene og semitilhengerne.
Trucknor Firda AS er eid 50 % av Trucknor Hordaland AS og
50 % av Firda Billag AS, og blir drevet på samme måte som
de andre selskapene i Trucknor.
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Trucknor Tide AS

Trucknor Tide Osterøy AS

Last og buss

Foto — Thor Brødreskift

Foto — Thor Brødreskift

Stabil drift på Straume

Viktig servicepunkt

Verkstedet på Straume i Øygarden kommune har
siden 2019 hatt ansvar for vedlikehold, service
og reparasjoner av 150 Volvo-busser samt
24 Iveco-busser. Busser som betjener
kollektivtrafikken på Sotra og Askøy.

Trucknor Tide Osterøy AS har siden 2020
betjent Tides kollektivtrafikk på Osterøy
med 26 Volvo-busser.

Trucknor Tide AS er eid av Trucknor Hordaland AS og
Tide AS med 50 % hver. Selskapet driftes på samme måte
som i Trucknor for øvrig, med samme IT-verktøy, samme
kompetanseplan, og HMS- og regnskapssystem.
Verkstedet har lenge vært det største for reparasjon av
busser på Sotra og Askøy, med solid kompetanse og erfaring
på dette feltet. Vi har også en karosseri- og lakkavdeling.
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Omsetningen i 2021 var 22 millioner kroner, noe som er en
økning på 3,5 millioner fra året før.
Trucknor Tide har ti ansatte pluss en lærling. Dette harmonerer godt med mengden oppdrag, som vil gi en stabil drift
også i kommende år.
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Verkstedet er sentralt plassert i Lonevåg som er
kommunesenter og et viktig knutepunkt for næringslivet
i Osterøy kommune.
Det har i en årrekke vært øyens eneste verksted for
reparasjon av busser, og har i tillegg en karosseri- og
lakkavdeling. Kompetansen og erfaringen er meget solid,
i en jobb der det i hovedsak handler om å få Tide-bussene
raskest mulig på veien igjen.

Men 26 Volvo-busser er i minste laget. Derfor utføres det
også service på lastebiler og andre kjøretøy på verkstedet
som er blitt et viktig servicepunkt for mange små og store
kunder i kommunen.
Trucknor Tide Osterøy hadde tre ansatte og omsatte for
seks millioner i 2021, som var første hele driftsår. Selskapet
er eid 50/50 av Trucknor Hordaland AS og Tide AS.
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Trucknor Haugesund AS

Trucknor Rogaland AS

Last og buss

Foto — Thor Brødreskift

Foto — Thor Brødreskift

Vi er på rett vei

Felles innsats gir resultater

Trucknor Haugesund omsatte for 130 millioner
kroner i fjor og gjorde blant annet en
storhandel på 13 Volvo lastebiler til selskapet
Vassbakk & Stol.

Vi i Rogaland ser lyst på fremtiden, med flere nye
avtaler og et gryende marked for el-kjøretøy.

reparasjonsavtaler. Det gir dem mer forutsigbarhet på
kostnadssiden, mens vi kan utnytte verkstedkapasiteten
best mulig.

Vi leverte 50 Volvo og 6 Renault lastebiler i 2021. Det
innebærer en markedsandel på 24 % i vårt distrikt – fra
Boknafjorden til Flekkefjord. Omsetningen var 220 millioner
kroner, og vi satt igjen med 14 millioner på bunnlinjen.

Det er en klar trend at bilene blir bedre, og de er sjeldnere
på verksted enn tidligere. Vi har kompensert for denne nedgangen ved økt arbeid på hengere og i skadeavdelingen.

Vårt mål er å ha førsteklasses produkter og medarbeidere,
og det krever kontinuerlig kompetanseheving i et marked
som er i stadig utvikling og med strenge myndighetskrav.
VOLVO OG RENAULT
Bedriftens marked er Nord-Rogaland og Sunnhordland.
Hovedkontoret ligger på Raglamyr i Haugesund, i moderne
og driftsvennlige lokaler som er spesialtilpasset virksomheten
vår. I tillegg kommer verkstedet på Stord der det repareres
busser for Tide, samt en del lastebiler.
I 2021 hadde vi 30 ansatte, inkludert Stord-avdelingen,
og vi hadde tre lærlinger. Vi tar disse ungdommene på alvor,
ettersom dette er den beste måten å rekruttere nye ansatte.
Selskapet har forhandlerkontrakt om salg av Volvo og
Renault lastebiler og busser, samt service og reparasjoner
av disse produktene. Vi har også spesialisert oss på
hengere- og påbygg og har dermed flere bein å stå på.
TETT TIDE-SAMARBEID
Vår største kunde er Tide, der vi server bussene i Sunnhordland og i Ryfylke. I tillegg har vi serviceavtale på
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ekspress-busser som blir betjent fra Haugesund.
Samlet utgjør denne porteføljen ca. 100 busser.
Vi merket at korona-pandemien raste i deler av året, og
registrerte noe fravær av den grunn. Det var derimot et fint
HMS-år, uten ulykker som krevde fravær.
Verkstedet på Stord har hatt travle dager takket være
serviceavtalen på Tides Mercedes- og Volvo-busser.
Det kommer også en del oppdrag fra lastebilsjåfører som
er på vei på E39 mellom Bergen og Stavanger. Avdelingen
har dessuten en egen servicebil som kan rykke ut på dagtid
ved behov.
GRUNN TIL OPTIMISME
Vi fakturerte 29 lastebiler i 2021, inklusiv de nevnte 13,
og vi hadde ved utgangen av desember 37 biler som skal
leveres i 2022.
Det gir grunn til optimisme, og vi kan slå fast at det går
rette veien for Trucknor Haugesund.
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STOR STÅ-PÅ-VILJE
Antall ansatte ved utgangen av 2021 var 52: 40 mekanikere
og resten i salg og administrasjon. I tillegg kommer seks
ivrige lærlinger som vil være aktuelle for ansettelse når
den tid kommer. 11 av de 52 jobber på Forus der de betjener
opptil 135 busser for Norgesbuss.
Felles for alle våre ansatte er viljen til å stå på og ta nye
utfordringer på strak arm. Det har hatt avgjørende betydning
i to år med stadige pandemi-bølger.
Korona-situasjonen var bedre enn året før, men satte sine
spor også i 2021. På det verste hadde vi ti mann i permisjon
samtidig, og det skapte naturlig nok forstyrrelser i det
daglige arbeidet. Likevel gikk produksjonen på verkstedene
mer eller mindre som normalt, med lite dødtid og
høy effektivitet.
VINN-VINN-SITUASJON
Våre kunder lever av å levere varer og tjenester til avtalt
kvalitet og avtalt tid. Stadig flere inngår service- og

HMS-arbeidet pågår kontinuerlig i Trucknor Rogaland.
I 2021 ble det foretatt oppdaterte risikovurderinger. Volvo
var på besøk for ettersyn og mulige forbedringer, og det
ble utført ISO-revisjon fra Nemko.
STOR RAMMEAVTALE
Fremtidsutsiktene er lyse for Trucknor Rogaland. Vi har
en solid ordrereserve på 17 Renault og 117 Volvo lastebiler,
og dessuten fikk vi i 2021 en rammeavtale med Stangeland
Gruppen som vil gi positive ringvirkninger i flere år. De har
bestilt et stort antall nye biler som skal ha service og andre
verkstedtjenester.
På toppen av dette er det fint å kunne registrere et definitivt
gjennombrudd for el-kjøretøy i Rogaland. Vi leverte våre to
første el-lastebiler fra Volvo, og kommende år skal vi levere
ikke mindre enn 14 el-busser til Norgesbuss.
Dette er en viktig leveranse som åpner nye muligheter i tiden
som kommer for både busser og lastebiler. Derfor investerer
vi også i våre medarbeidere som kurses for å sikre seg
nødvendig spesialkompetanse på el-feltet.
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Trucknor Kristiansand AS

Trucknor Arendal AS
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Foto — Roy Atle Steine

Kom over korona-kneiken
Etter det tunge korona-året 2020 gikk vi lysere
tider i møte i 2021, der omsetningen økte fra
187 til 197 millioner kroner.
Det ble solgt 107 biler, mest Volvo. Vi økte også markedsandelen for vårt distrikt til 42 % og har en ordrereserve på
83 biler ved utgangen av året. Det er hyggelige tall i et meget
tøft marked.
FORBEREDT PÅ EL-BØLGEN
Kontakten med nåværende og potensielle kunder ble redusert
under pandemien, men noe av dette ble kompensert ved
hjelp av presentasjoner og kundetreff på Teams. Vi jobber
særlig med salg av el-lastebiler der det er økende interesse
og etterspørsel.
Parallelt med dette tar servicefolkene våre kurs og videreutdanning for å ha nødvendig kompetanse når el-kjøretøybølgen kommer for fullt. Her er det stadig nye og strenge
krav til sertifisering. Det medfører at våre medarbeidere
må sette seg inn i programvarer og mye annet som ikke har
vært tradisjonelt mekanikerarbeid. Det er utfordrende,
men også spennende.
KAMP OM ARBEIDSKRAFTEN
Trucknor Kristiansand har tilhold på Mjåvann industriområde. Antall ansatte var 32 i 2021, fordelt på 18 i produksjonen, fire selgere og 10 i administrasjonen. I tillegg
kommer tre lærlinger.
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Foto — Tom Jarlsby

Det er hard kamp om lærlingene på Sørlandet, og det er heller
ikke enkelt å rekruttere mekanikere. Heldigvis har vi god
kontinuitet blant folkene på verkstedet som gjør en utmerket
innsats, og vi legger forholdene til rette for at lærlingene skal
få best mulig utbytte av oppholdet og forhåpentligvis
bli kommende Trucknor-arbeidere.
Vi sliter fortsatt med lang leveringstid på biler og busser,
både fra Volvo og Renault. På verkstedet har dette gitt seg
utslag i økt behov for service. Den lange leveringstiden på
nye kjøretøy gjør at den eksisterende bilparken til mange
kunder må være lenger i drift enn tidligere. Det gir mer
slitasje og hyppigere reparasjoner.
RUSTET FOR FREMTIDEN
Vår virksomhet og våre produkter gjennomgår en rivende
utvikling, ikke minst med hensyn til det grønne skiftet og
nye motor- og drivstoffløsninger. Økt kompetanse er helt
avgjørende for å kunne være konkurransedyktig i vårt
marked, og vi er godt i gang med å ruste oss for fremtiden.
Vi skal fortsatt være en solid leverandør av tjenester og
produkter til våre mange store og små kunder. Og vi ser med
optimisme frem til nye år i en bransje i rask utvikling der
mulighetene er mange.
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Økt omsetning
og ny teknologi
Trucknor Arendal holder til i Blakstadheia
Næringspark i Froland kommune. Vi har tolv
ansatte og tre lærlinger.
Det var en liten økning i omsetningen i forhold til 2020.
Antall solgte biler var 28, hvorav de fleste var Volvo.
Det var i flere år en rekke store veiprosjekter i området
som medførte mange verkstedsoppdrag, men disse er nå
ferdigstilt. Nå er det mest lokale kunder, men også en del
fra andre distrikter som vet at vi leverer kvalitet og at
verkstedet tar seg av alle typer merker.

Vi er også opptatt av å tilby kundene våre programvare og
tekniske løsninger i våre produkter som kan gjøre hverdagen
deres enklere. Dette gjør at vi er godt rustet til å møte
utfordringer i fremtiden der digitalisering og ny teknologi
blir en stadig større del av hverdagen.

Nye leveranser av el-kjøretøy krever økt kursing og
kompetanse av våre service-teknikere. Her var verkstedet
vårt blant de første i landet som ble sertifisert for arbeid
på el-Volvo-lastebiler og -busser.
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Mandal Last og Buss AS

Trucknor Setesdal AS

Last og buss

Foto — Mediehuset Bergen AS

Foto — Thor Brødreskift

Nytt bussanbud i Agder Vest

Klare for nye utfordringer

Det var en liten nedgang i omsetningen til Mandal
Last og Buss AS i 2021, men en ny kontrakt på
bussanbud gir grunn til optimisme.

Trucknor Setesdal har hatt stabil omsetning
og aktivitet i 2021, til tross for litt variert
tilgang på oppdrag.

Det gjelder et oppdrag for Setesdal Bilruter som skal ha
service på 55 Volvo-busser, med oppstart fra sommeren
2022. Vi har også den senere tid fått mange oppdrag i
forbindelse med videre utbygging av ny E39 mot Stavanger.

Antall ansatte i 2021 var seks, pluss én lærling. Vi har vært
litt underbemannet i perioder, fordi det er vanskelig å få tak
i kvalifisert personell.

Mandal Last og Buss er et autorisert lastebil- og bussverksted,
eid 50/50 av Trucknor Kristiansand og MBT. Verkstedet
utfører alt av service, reparasjoner og vedlikehold av store
kjøretøy, uansett merke. I tillegg er vi et Volvo
service-/kontraktverksted.

Selskapet leier lokaler hos Setesdal Bilruter på Verksmoen
i Evje. Setesdal Bilruter og Trucknor Kristiansand eier
selskapet med 50 % hver.
Trucknor Setesdal har fem ansatte og én lærling. De utfører
reparasjoner og vedlikehold av lastebiler og utstyr.
I tillegg jobbes det kontinuerlig med å styrke kompetansen
til de ansatte, og det blir investert i nytt materiell. Vi er
derfor forberedt på å møte nye utfordringer og krav, både
for medarbeidere og anlegg.
Foto — Thor Brødreskift
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Nordic Last og Buss AS – avdeling sør

«Ordrereserven ved utgangen av året er
historisk høy, og vil gi en god effekt
inn i 2022.»

Vi har sammen med Volvo Norge
levert 31 helelektriske busser til Saltenregionen. Dette er vår første ordre på
helelektriske busser, og det knyttes stor
spenning til mottakelsen i markedet.

forsinkelser fra fabrikk på levering av
nye kjøretøy. I tillegg er eksportmarkedet
svært godt. Vi har ved utgangen av
2021 kun to brukte kjøretøy for salg.
Markedssituasjonen ved utgangen av
2021 tilsier muligheter for markedslederskap i 2022.
SVOLVÆR
Resultatene for avdelingen i Svolvær
er stabilt gode og tilfredsstillende. Det
er fortsatt betydelige vekstmuligheter
både innenfor lastebil og buss, og
karosseri og lakk.

Foto — Bjørn Andreassen

Nordic Last og Buss AS
Nordic Last og Buss AS leverte 98 nye
Volvo lastebiler, 7 Renault varebiler
og 31 nye busser i 2021.
Differansen mellom våre leveringer og totalt antall registrerte biler
henger sammen med leveringer fra Volvos flåtesalgsavdeling, og enkeltkunder som har kjøpt ny bil i andre regioner. Det er også et innslag av
utenlandske selskaper som har etablert seg med nye biler i vårt distrikt.
Ovennevnte salg gir en total markedsandel på 33,5 %, som er en marginal
tilbakegang. Tilbakegangen skyldes forsinkelser i leveranser.

Vårt salgskorps består av dyktige
selgere med bred og god erfaring.
Vår nye Renault-selger har solgt sine
første biler.
Markedssituasjonen for salg av lastebiler ser svært lys ut fremover, og vi
forventer også et godt 2022. Vårt nye
kundeoppfølgingssystem er tatt i bruk
av våre selgere. Bruktbilmarkedet er
svært godt for tiden, da vi opplever

I Svolvær driver vi en service- og
reparasjonsavdeling for lastebiler og
busser, samt en lakk- og karosseriavdeling for personbiler. Avdelingen
har totalt 11 ansatte, og er det eneste
tungbilverkstedet i Øst-Lofoten. Vi
tilbyr derfor service for alle lastebilmerker. Lastebil- og bussavdelingen
har i mange år levert på et stabilt godt
nivå, og 2021 er intet unntak. Stadig
flere kunder velger Volvo og oss om

samarbeidspartner. Antallet busser
som vi betjener øker og vil fortsette å
øke i 2022. Boreal har økt fra fem til ti
busser, og i tillegg har Tide flyttet inn
som leietaker i bygget vårt med ti-tolv
busser som tilfører oss arbeid.
Lakk- og karosseriavdelingen fortsetter
den gode trenden. Avdelingen har et
utmerket renommé i lokalmarkedet,
og medarbeiderne er kjent som svært
dyktige og serviceinnstilte. Vi har
investert i en del nytt utstyr de siste
årene, noe vi ser gir god effekt. Arbeidstilgangen har vært god gjennom hele
året, og det er til tider lang ventetid.
Vi fortsetter å vinne markedsandeler,
noe som først og fremst skyldes at våre
serviceinnstilte folk er kjent for å gjøre
en utmerket jobb.
Delesalget er også økende, og vi har
gode muligheter for ytterligere vekst
innenfor salg av verkstedarbeid.
Våre kunder er en blanding av lokale
transportører og transportører som er

Nøkkeltall
2021

2020

Sum driftsinntekter*

NOK mill

508,0

538,0

Driftsresultat

NOK mill

30,1

35,7

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

28,7

33,7

Driftsmargin

%

5,9

6,6

%

31,9

35,8

Markedsandel lastebiler

16 tonn

* Tall før elimineringer
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Ordrereserven ved utgangen av året
er historisk høy, og vil gi en god effekt
inn i 2022. Totalt har vi solgt 44 brukte
kjøretøy. Markedet for brukte biler var
eksepsjonelt godt i årets siste måneder,
noe som har medført mindre tap enn
tidligere på salg av brukte kjøretøy. Vi
opplever for tiden en lav innbytteandel
for bruktbiler.

Nordic Last og Buss AS – avdeling sør

Nordic Last og Buss AS – avdeling sør

Last og buss

Foto — Trond Nordli

i Lofoten for å hente eller levere varer. Vi tilbyr i tillegg
service til bussene i Lofoten. Bygg- og anleggsvirksomheten
i Svolvær er fortsatt stor, og det er positivt for oss. De siste
to årene er det gjort betydelige investeringer i anlegget som
nå er godt tilpasset fremtiden. Vi jobber med å få investert
i ny, moderne lakkeringsboks og ombygging av verkstedsløp
i lastebilverkstedet, slik at vi får tre gjennomgående løp.
Dette vil gi bedre tilrettelegging for effektiv produksjon,
og bedre forhold for våre mekanikere.
LEKNES
Resultatet for avdelingen på Leknes i 2021 er litt lavere enn
året før. Det skyldes i hovedsak at 2020 var et ekstraordinært
godt år med store leveranser av nye busser, som skjer hvert
tiende år. Nå er vi tilbake til normalen, og vi ser lysere på
fremtiden enn på lenge.
På Leknes driver vi et verksted for lastebil og buss. Her
utfører vi service på busser for Boreal Transport og en del
mindre busselskaper i området. Avdelingen på Leknes har
et stort innslag av buss i sin kundeportefølje.
Ved inngangen til 2021 fikk avdelingen tildelt nye busser og
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Foto — Thor Brødreskift

sikret dermed aktivitet de neste ti årene. Lofoten er også et
stort marked for turistbusser, noe som gir vår avdeling god
tilgang på arbeid i sommerhalvåret.

Våre ni dyktige og serviceinnstilte mekanikere og to
lærlinger gjør en utmerket jobb og sørger for at kundene
får tillit til oss og foretrekker å samarbeide med oss.

HARSTAD
Avdelingen i Harstad har god tilgang på arbeid og leverer det
beste resultatet noensinne.

Det er fire mekanikere på avdelingen, i tillegg til en plassjef
som også betjener delelageret. Kundene gir oss gode tilbakemeldinger, noe som er avgjørende for at vi skal kunne sikre
god tilgang på arbeid fremover. Kundetilfredsheten er en
bekreftelse på at avdelingen har befestet posisjonen som
lastebil- og bussforhandler i Vest-Lofoten.

Vi har et karosseri- og lakkverksted som i hovedsak utfører
reparasjoner for vår busskunde Boreal. I tillegg utføres en
del mindre karosserijobber for lastebilkunder. Avdelingen
opplever spesielt sterk vekst blant lastebilfirma som velger
oss som fast samarbeidspartner. Gjennom de siste årene har
vi etablert oss som den ledende leverandør for lastebil- og
bussmarkedet i Vesterålen.

Bussene som ble vunnet i anbud i 2020, er nå satt i drift.
Det gir litt mindre aktivitet de første par årene, men i 2021
har dette vært kompensert med annet arbeid. Vi er kommet
godt i gang med samarbeidet med ny bussoperatør og har
nå stabil og god tilgang på arbeid. Vi har også gode og lojale
Volvo lastebilkunder.

De seneste årene har vi også investert betydelig for å
oppgradere avdelingen, særlig med tanke på å ivareta de
ansatte. Arbeidsmiljøet er utmerket, og vi opplever å være
en attraktiv arbeidsplass i Vestvågøy.
SORTLAND
Avdelingen som driver verksted for lastebiler og busser
på Sortland gjør det veldig bra.
Den gode utviklingen på Sortland fortsetter, og 2021 ble et
veldig bra år. Resultatmessig riktig nok noe lavere enn året
før, noe som skyldes store leveranser av busser.
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Vi har de siste ti årene betjent Boreal Transport sine busser
i Vesterålen. Vi startet 2021 med et større antall nye busser
som ble levert til Vesterålen.
Det er gjennomført store rehabiliteringer på anlegget de
seneste årene. Investeringene i bygg og anlegg og vår harde
satsing på å bygge opp kompetanse bærer frukter, og vil
fortsette å gjøre det fremover. Kundeundersøkelsene
Volvo årlig gjennomfører viser god fremgang.

Avdelingen i Harstad er sentrumsnær og lett tilgjengelig
for kundene. Her satser vi på tungbil, buss og lakk- og
karosseriavdeling for tyngre kjøretøyer. Vi har også en liten
påbyggbedrift som administreres direkte under karosseri- og
lakkavdelingen.
Totalt er vi 13 mekanikere og to lærlinger i verkstedet.
Det er god aldersspredning på mekanikerstaben i Harstad.
Dette gjør at vi lykkes med å overføre kompetanse til nye
medarbeidere. Vi satser bevisst på lærlinger for å sikre
rekrutteringen, og vi har mål om å effektivisere og
modernisere avdelingen i nær fremtid.
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NARVIK
Salget av lastebil nådde nye høyder ved avdelingen i Narvik
i 2021.
Satsingen vår bærer frukter i form av rekordhøyt salg, noe
som også vil gi positive effekter i form av økt arbeidsmengde
på verkstedet. Resultatet for året er godt og tilfredsstillende.
Kundebasen består av lokale lastebileiere og en del gjennomgangstrafikk. Det er totalt fire mekanikere og to lærlinger
i verkstedet. Grunnlaget for videre vekst er godt, og vi har
arbeid til flere, men vi opplever begrensninger på grunn av
vanskelig tilgang på mekanikere.
Vi har et ungt mekanikerteam som gjør at vi må bruke tid
på å bygge opp kompetanse. Siden rekruttering av faglærte
mekanikere er vanskelig, satser vi hardt på å utdanne
lærlinger som kan fortsette hos oss etter at de har mottatt
fagbrev. Vi har et godt samarbeid med opplæringskontoret
og VG2.

Foto — Thorbjørn Antonsen

Vi arbeider kontinuerlig med å skaffe nye kunder og vi
ser positivt på fremtiden.

FAUSKE
Avdelingen i Fauske leverer gode resultater i 2021.

BODØ
Avdelingen i Bodø har god tilgang på arbeid og leverer
solide resultater.

Våre tre mekanikere har god tilgang på arbeid, men vi har
fortsatt et våkent blikk på arbeidstilgangen og planleggingen
av produksjonen på verkstedet.

Resultatet i 2021 er noe lavere enn i 2020, noe som i hovedsak skyldes at vi hadde et større antall brukte busser i 2020.

Vi er lokalisert rett ved E6, noe som gir oss en del besøk
av forbipasserende lastebiler med behov for hjelp. Fauske
er knutepunktet for trafikk mellom nord og sør, og for all
trafikk til fylkeshovedstaden Bodø. Avdelingen nyter også
godt av arbeidet som avdelingen i Bodø gjør med busser.
Dette skaper merarbeid på buss for oss, samtidig som flere
arbeidsoppdrag fra lastebilsiden kan samkjøres med oss på
Fauske. Vi har et godt arbeidsmiljø og er veldig stolte av våre
dyktige mekanikere. Kundene er fornøyde, og vi ser svært
positivt på driften også i 2022.

I 2021 leverte vi 31 el-busser, de første i sitt slag i NordNorge. Våre seks mekanikere er nå kurset grundig i å betjene
slike el-kjøretøy, og vi venter god tilgang på arbeid gjennom
denne avtalen. El-busser vil trolig bli mer og mer aktuelt
fremover, og vi er nå godt forberedt på å betjene denne
typen kjøretøy.
Samarbeidet vi har hatt med Nordland Fylkeskommune om
utleie av kontorer og parkeringsarealer er avviklet.

Anlegget vårt ligger langs E6, og også godstrafikken til
Narvik gir oss økt arbeidstilgang fra andre distrikter.
Foto — Thor Brødreskift
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Nordic Last og Buss AS – avdeling nord
Verkstedet i Finnfjord har en mekanisk avdeling og en
karosseriavdeling. I verkstedet utfører vi alle typer mekaniske
reparasjoner på lastebiler og busser fra Volvo, men vi reparerer også andre merker, varebiler og hengere.
Karosseriavdelingen får tilført skadearbeid og lakkeringsjobber fra hele Nord-Norge. Avdelingen utfører alle typer
reparasjoner, også av den store og kompliserte typen. Vi
håndterer alle typer kjøretøy og alle merker, og vi takserer
alle typer skader på kjøretøy og hengere.
Vi gikk inn i 2020 med nyoppusset kundemottak, delelager
og kantine. Dette er både kunder og ansatte meget
fornøyde med.

STORSLETT
Avdelingen på Storslett har syv ansatte som utfører serviceog vedlikehold på lastebiler og busser for alle transportaktørene nord i Troms og Finnmark. Vi utfører hovedsakelig
reparasjoner på Volvo lastebiler og busser, men også service
og reparasjoner av andre merker, samt anleggsmaskiner
og traktorer.
Vi har god tilgang på arbeid takket være flere veiprosjekter
som gir mer arbeid på verkstedet. Ikke minst regner vi med
at det store veiprosjekt på E6 Kvænangsfjellet kommer til
å gi betydelig arbeid i verkstedet. Vi er i tenkeboksen for å
utvide anlegget og kapasiteten i løpet av 2022.

Kontrakten vi vant med Tide er nå inne i sitt tredje driftsår,
og arbeidsmengden i forbindelse med denne har økt kraftig.
I 2021 hadde vi en eventyrlig arbeidstilgang både i verkstedet
og karosseri.

Foto — Trond Nordli

God aktivitet i nord
Salget for de syv filialene som utgjør den
nordlige delen av Nordic Last og Buss AS var
bra i 2021, og vi går også inn i 2022 med en
rekordhøy ordrereserve.

Vi oppnår gode resultater til tross for at bemanningen
tidvis har vært sterkt preget av sykefravær grunnet korona.
Samtidig er det voldsom konkurranse om arbeidskraften
i regionen vi opererer. Tilgangen på mekanikere er svært
begrenset, og dette gir oss noen utfordringer. Pandemien har
også lagt begrensninger på kundearrangementer, men dette
venter vi skal ta seg kraftig opp i 2022.
Tilgangen på arbeid til verkstedet er god. Verkstedet fungerer
utmerket. Vi opplever at de ansatte trives svært godt. De
ansatte på avdelingen gjør en flott jobb med litt begrensede
tilgjengelige ressurser. Finnsnes og Finnfjord har to verkstedspunkter som er lokalisert i umiddelbar nærhet til
hverandre, hovedsakelig med skille mellom bussverksted og
lastebilverksted. Det samme gjelder våre anlegg i Tromsø
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(Gimle og Terminalgata). Vi har karosseriverksted med
lakkhaller på avdelingen i Finnfjord og Tromsø, mens
selgerne er lokalisert i Alta, Tromsø og Finnsnes.
Med våre 14 anlegg i Nord-Norge, er vi en betydelig aktør.
Vi klarer å skape god butikk og vi har et godt omdømme
og et merkenavn vi er stolte av.
Vi har flott arbeidstilgang, masse nye biler som skal leveres,
og vi er spente på bussanbudet i Finnmark. Vi ser for oss at
den gode trenden fortsetter i 2022.
FINNFJORD
Ved avdelingen i Finnfjord har vi nå 22 ansatte, inkludert
fem lærlinger fordelt på mekanisk og karosseri. Vi har stor
nytte av lærlingene våre, og i en tid med begrenset tilgang
på kvalifiserte fagarbeidere, ønsker vi å gjøre lærlingene
så gode som mulig. Det er viktig for oss å være en god
lærlingebedrift.
Vi har lagt bak oss utfordringene fra 2020 med redusert
tilgang på arbeid i bussverkstedet grunnet en ny busspark
i distriktet. Tilgangen på arbeid er nå god, og vi har høy
og økende aktivitet.
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For å møte den forventede etterspørselsøkningen omdisponerte
vi mot slutten av 2020 personell for å øke kapasiteten på
karosseriavdelingen. Det ga positive bidrag både for kundene
og for det økonomiske resultatet i 2021, og vi forventer at
den trenden fortsetter.
TROMSØ
Avdelingen Terminalgata har 18 ansatte, inkludert to selgere,
en på Volvo og en på Renault. Verkstedet utfører reparasjoner
på Volvo og Renault lastebiler, busser og hengere.
Lastebilsalget er også økende, og vi solgte en god del nye
Volvo i 2021. 2022 virker veldig lovende.
Vi satser stort på å få opp salget av Renault vare- og lastebiler,
men siden vi ikke har vært Renault-selger før i 2020, har det
vært mye nybrottsarbeid i innkjøringsfasen med å bygge opp
kundeportefølje og relasjoner. Nå ser det ut som om salget
er i ferd med å ta seg opp og at vi klarer å bygge en
merkevare ved siden av Volvo.
Vi har gjennomført flere markedsføringsaktiviteter som
blant annet MEF/NLF-messe i Tromsø, der vi hadde egen
stand og en utstilt Renault Master ved inngangen. Vi var også
til stede på Grill`n chill-arrangementet med en Renault Master og en Volvo Pit boss, og vi har solgt biler i både Lofoten,
Harstad og Tromsø.
Anlegget i Terminalgata er blitt oppgradert med nytt kundemottak, garderober, verksted, delelager og en delautomatisk
vareheis. Dette er blitt godt mottatt av kunder og ansatte.

ALTA
Aktiviteten ved avdelingen i Alta er høy. Verkstedet har
mer enn nok å gjøre, og 2021 ble et bra år. Totalt er vi nå ti
ansatte, hvorav seks på verkstedet, inkludert en lærling.
Å rekruttere mekanikere i disse dager er en stor utfordring,
men de dyktige medarbeiderne vi har, gjør en kjempejobb
og løser de oppgavene de får. Vi arbeider kontinuerlig med
å effektivisere og optimalisere driften.
Vi får gode tilbakemeldinger på produktene våre, noe som
er svært hyggelig for vår selger som har hele Finnmark som
nedslagsområde. De ansatte er svært fornøyde, og generelt
får vi gode tilbakemeldinger fra både kunder og sjåfører.
Vi ønsker å rekruttere flere lærlinger, og vi har vært ute på
videregående skoler for å vise frem produktene våre og få
ungdommen interessert i vår virksomhet.
Fremover kommer vi også til å legge mye ressurser ned i det
spennende bussanbudet for Finnmark øst og vest som skal
ut i markedet.
VADSØ
Vadsø-avdelingen har fire ansatte som utfører alle typer
mekaniske reparasjoner og de fleste mekaniske oppdrag.
Avdelingen er lokalisert ved innkjøringen til Vadsø, i lokaler
som vi leier av Boreal. Vi har et begrenset kundegrunnlag når
det gjelder lastebiler, og varierende tilgang på arbeid.
Vi utfører reparasjoner av anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, aggregat og kjølemaskiner, og i tillegg gjør vi PKK
på alt fra personbiler via lastebiler og busser til mobilkraner.
Boreal har flere Volvo-busser i området som går på serviceavtaler og blir reparert hos oss. Selger som betjener distriktet,
er lokalisert i Alta. Det er store avstander som skal betjenes
ved utrykning ut fra Vardø i øst til Nordkyn i vest, og vi
prøver å betjene kundene så godt som mulig.

Strømberg Gruppen — Last og Buss
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Last og buss

Salget av Volvo har også vært meget bra i den senere tid.
GIMLE I TROMSØ
Avdelingen på Gimle i Tromsø har 11 ansatte. Avdelingen
utfører hovedsakelig service og mekaniske reparasjoner,
samt karosseri- og lakkarbeid på busser. Anlegget er lokalisert vegg i vegg med Tides anlegg for anbudsbusser.

Busnor AS

Busnor

• Busnor AS

Lovende marked
for el-busser
For Busnor AS var 2021 et spennende år
der vi fikk markedsinnpass for mindre
elektriske busser i ulike anbudsprosesser.
Selskapet markedsfører og vedlikeholder fossilfrie busser som er et
supplement til Volvos produktspekter.
Vi retter oppmerksomheten både mot fylkeskommunale oppdragsgivere og store busselskaper i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Den nasjonale satsingen på fossilfri kollektivtransport gir gode
utsikter til fortsatt vekst.
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VERDENSLEDENDE LEVERANDØRER
Busnor AS ble stiftet i 2012 og er 100
prosent eid av Strømberg Gruppen i
Bergen. Virksomheten er import,
salg og vedlikehold fra ledende
bussprodusenter som belgiske Van
Hool og Forveda fra Litauen.

SOLID OMSETNINGSVEKST
Selskapet har ansvaret for vedlikehold
av 58 Metrobusser som betjener stamlinjerutene i Trondheim frem til 2029.
Vi har dessuten tilsvarende ansvar
for 8 el-busser i Lofoten og Vesterålen
frem til 2030.

Produktspekteret spenner fra elminibusser med plass til 16 passasjerer
og helt opp til 24-meters busser med
opptil 190 passasjerer.

Busnor hadde en omsetning på
43,5 millioner kroner i 2021, opp
fra 27,9 året før. Driftsresultatet ble
tilfredsstillende. Vi ser optimistisk
på markedsmulighetene i tiden som
kommer og forventer fortsatt vekst.

Strømberg Gruppen — Busnor
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Busnor

«Vi ser optimistisk på markedsmulighetene
i tiden som kommer og forventer
fortsatt vekst.»

Rasmussen Eiendom AS
en bybrann. Siden Tollvesenet flyttet
ut 30. juni 2021, har vi pusset opp
lokalene i tråd med retningslinjene som
gjelder for fredede bygg. Bygget er i
ferd med å ferdigstilles og vil være klart
for innflytting før sommeren 2022. Det
er god interesse for lokalene.

Eiendom

Bygget i Spannavegen i Haugesund er
tre år gammelt og fullt utleid. Bygget
på 7 900 m2 huser en rekke forskjellige
virksomheter, blant annet legekontor,
tannlegekontor, forsikring og bank.
Lokalene er meget populære, og vi får
stadig henvendelser fra aktører som
ønsker å sjekke ut muligheten for å
flytte inn.
Utviklingsprosjektet i Kanalveien 52
i Bergen ruller videre. Arbeidet med
reguleringsplanen for det 8 000 m2
store næringsbygget er omfattende.
Prosjektet har vært forsinket på grunn
av koronapandemien og treg saksbehandling i kommunen, men nå har
saken vært inne til andre gangs behandling og alle innsigelser er trukket.
Vi regner med å være i gang i løpet av
våren 2023.

• Fjøsangerveien 70 A AS
• Heiane 4 AS
• Kanalveien 11 AS
• Kanalveien 7 AS
• Kanalveien 52 C AS
• Kristian Birkelandsvei 5 AS
• Møllevegen 8 AS
• Rasmussen Eiendom AS
• Rasmussen Eiendom Åsane AS
• Kokstaddalen 33/33 B
• Tollbodallmenningen 2 A AS
• Spannavegen 152 AS
• Drift og Eiendomsforvaltning AS

Stabil vekst for
Rasmussen Eiendom
Eiendom er et viktig satsingsområde
for Strømberg Gruppen. Gjennom
Rasmussen Eiendom disponerer vi ved
utgangen av 2021 et utleieareal på
110 000 m2, fordelt på 22 bygg. Vi har
70 leietakere og en utleiegrad på 98
prosent, noe vi er meget godt fornøyd med.

• Kanalveien Utbygging AS
• Galleri Lofoten AS

Eiendomsvirksomheten har stabil vekst, og i 2021 føyde vi to nye bygg
til porteføljen, Tollbodallmenningen 2 A i Bergen, og Spannavegen 152
i Haugesund.
Tollboden i Bergen har et areal på 1 823 m . Den fredede murbygningen
ble oppført på 1700-tallet etter at den gamle trebygningen gikk tapt i

I Kanalveien 52C har vi gjort tilpasninger og oppgraderinger og disse
lokalene er nå fylt opp med leietakere.
FORNØYDE LEIETAKERE
Bygningsmassen består av både nye og
gamle bygg som vi har kjøpt eller bygget
selv. Felles for alle er at de er i svært
god stand, noe som er en forutsetning
for å få fornøyde leietakere og langsiktige
kontrakter. Dette er en av årsakene til
at vi alltid, umiddelbart etter kjøp av
nye eiendommer, setter i gang omfattende utbedrings- og oppgraderingsarbeid. Slik sikrer vi at alle byggene

respondere raskt og rette opp feil eller
avvik. Systemet har så langt fungert
meget bra.

Energieffektive og miljøvennlige
løsninger er noe både vi, bransjen og
leietagerne er opptatt av. Vårt moderne
bygg i Kanalveien 7 er et godt eksempel.
Bygget ble i prosjekteringsfasen energiklassifisert i klasse B. Etter få års drift
har satsingen på energieffektive løsninger i byggefasen gitt bedre resultater
enn forventet. Energibruken er godt
under de innledende beregningene
vi foretok. Vi er svært tilfredse med
disse resultatene. I tillegg bidrar dette
direkte til reduserte kostnader for
leietakerne våre.

I Fjøsangerveien 70 A ble arbeidet med
å installere et fulldekkende brannvarslingsanlegg ferdigstilt i 2021.

Vi er svært opptatt av å holde
felleskostnadene lave. Vi følger opp
leietakerne ukentlig, fikser småting
umiddelbart og jobber strukturert mot
våre underleverandører for å sørge
for at tjenestene de leverer er konkurransedyktige på pris. Det er viktig å
huske at disse kostnadene er kostnader
for våre leietakere, og vi opplever at
jobben vi gjør blir satt pris på.
Rasmussen Eiendom AS er opptatt
av stabile, langsiktige leieforhold, og
fornøyde leietakere. Svært få går ut av
kontrakten etter endt kontraktstid, og
vi har leietakere som har holdt hus i
våre lokaler i 36 år.
RESERVERT TOMT
I 2021 innførte vi driftsoppfølgingsprogrammet FAMAC, som skal gi oss
bedre oppfølging av bygg og leietagere,
og gi oss bedre oversikt over alle service- og vedlikeholdsavtaler. Alle våre
leietagere kan melde inn avvik i dette
systemet, og vår driftsavdeling kan

I Nord-Norge har vi på vegne av
Nordic Last og Buss kjøpt en tomt i
Tana. Om vi skal bygge ut selv, har vi
ikke bestemt ennå. Cetho Eiendom
har også reservert en tomt i Alta, og
vi vurderer om vi skal bygge selv eller
være leietakere.
I Harstad er administrasjonslokalene
renoverte og huser nå påbyggeravdelingen.
GODT TILPASSET
Eiendomsbransjen er i endring, og vi
vil fremover se en sterk utvikling innen
nye tekniske løsninger, proptech. Vi
har ikke som mål å være først ute med
slike løsninger, men jobber målrettet og
strategisk slik at våre bygg har de beste
løsningene. Vi har en tilpasset organisasjon med bred erfaring innen både
byggetekniske fag, og drift og vedlikehold. Vi jobber også kontinuerlig med
å forbedre prosessene våre, ikke minst
for å ta til oss ny kunnskap.
Alt i alt har vi klart oss godt gjennom
pandemien. Alle leietakerne våre har
overlevd, og vi er optimistiske til fremtiden. Med fortsatt vekst i 2022 ser vi
lyst på den videre satsingen.

Nøkkeltall
2021

2020

183,7

160,6

Sum driftsinntekter*

NOK mill

Driftsresultat

NOK mill

90,5

80,1

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

60,4

54,3

Utleiegrad

i%

96,8

97,4

2
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* Tall før elimineringer
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Eiendom

• Fjøsangerveien 68 AS

våre er moderne og tidsriktige, og
møter leietakernes forventninger
og krav.

Wilson ASA

Shipping

«Wilson ASA leverte i 2021 et
rekordresultat og har gjennom
utbyttebetaling og kursoppgang
bidratt med en finansinntekt for
konsernet på 125,7 millioner
kroner i 2021.»
• Vaagebulk III AS
• Wilson ASA
• Bio Feeder AS

Wilson med
rekordsalg

Wilson ASA leverte i 2021 et rekordresultat og har gjennom utbyttebetaling
og kursoppgang bidratt med en finansinntekt for konsernet på 125,7 millioner
kroner i 2021.

Shipping

Strømberg Gruppen eier selv ett skip.
Konsernet er dessuten medeier i to
selskaper innen shipping; Wilson ASA
og Bio Feeder AS som driver med frakt
av fiskefôr.

WILSON ASA
Wilson ASA er et av Europas ledende
rederier innen short sea bulk-segmentet. Selskapet opererte 124 skip
per 31.12.2021. Strømberg Gruppen er
Wilson ASA’s nest største aksjonær og
har i løpet av året økt sin eierandel fra
3,7 % til rundt 4,7 %.

Nøkkeltall
VAAGEBULK AS OG VAAGEBULK KS
Konsernets eneste heleide skip per 31. desember 2021 er MS «ICS Triton»,
som er eid gjennom datterselskapene Vaagebulk III AS/KS.
Skipet er leid ut på en bareboat-avtale til Inter Caribbean Shipping,
og det går i sør-amerikanske farvann. Fraktinntektene i 2021 var
5,5 millioner kroner, og resultatet før skatt var 3,2 millioner.
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2021

2020

Sum driftsinntekter*

NOK mill

5,5

6,0

Driftsresultat

NOK mill

2,6

2,7

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

116,3

4,5

* Investeringer etter egenkapitalmetoden
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Bio Feeder AS

Bio Feeder AS

MV Pirholm.

MV Eidholm.
MV Vågsund.

Positivt resultat i tøft år

Strømberg Gruppen er en av de store eierne i Bio Feeder
med 41,32 %. Selskapet har base i Austevoll og markerer
seg som en av Norges ledende innen frakt av fiskefôr. Dette
markedet har blomstret de siste årene, og selskapet er godt
posisjonert til å ta del i oppdrettseventyret både i Norge
og Skottland.
RAMMET AV KORONA
Flåten teller fem skip som er spesialtilpasset for å kunne
levere fôr ved sjølokaliteter, i all slags vær. To av skipene,
MV «Kryssholm» og MV «Terneskjær» gjennomgikk
omfattende ombygging i 2021, blant annet med tanke
på miljøtiltak.
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Ombyggingen foregikk hhv. i Polen og på Karmøy, og
dessverre ble begge verkstedene rammet av korona-bølgene.
Det medførte store utfordringer med hensyn til logistikk,
mangel på håndverkere og økte råvarepriser, og det
resulterte i at begge skipene var uten inntekter i nesten
et halvt år.

Shipping

For Bio Feeder AS var 2021 dominert av store
ombygginger som gjorde at to av skipene var ute
av drift i fem måneder. På tross av dette maktet
selskapet å levere et positivt resultat.

GODE FREMTIDSUTSIKTER
Bio Feeder kjennetegnes av effektiv drift og evnen til å
tenke nytt, noe som gjør at vi også kan ta andre transportoppdrag når det eventuelt er dødtid i fôrleveransene.
Selskapet har ved inngangen til 2022 kontrakter med store
fiskefôrprodusenter og rederier som besørger frakt av fôr i
Nordsjøen og langs hele Norskekysten. Flåten oppgraderes
stadig for å møte nye miljøforskrifter og tekniske krav.
Bio Feeder har overvunnet alle vanskelighetene i året som
gikk, og ser med optimisme frem mot kommende år der
pandemien er et tilbakelagt stadium.
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Stormo Invest AS

Sand

«Et overordnet mål for selskapet er å sikre
uttak av sand og grus i store mengder
i årene som kommer.»

• Stormo invest AS

Sandtak med
enormt potensial
Strømberg Gruppen har interesser
i en sand- og grusforekomst i Lunde
i Telemark. Her er det per 31.12.2021
noe drift, men med uttak i kun
begrenset omfang.
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Det ligger potensielt store verdier
i sandtaket, og vi ønsker å få opp
aktiviteten. Ambisjonen er å finne
samarbeidspartnere som kan ta driften
et steg videre, og på sikt bygge en
mørtelfabrikk. Det er laget tegninger
for en slik fabrikk, og Nome kommune
har gitt nødvendig rammetillatelse. Nå
gjenstår det bare å finne partnere som
kan realisere prosjektet.

STORE PROPORSJONER
Sandtaket på Stormo er Sør-Norges
største ferdigregulerte og godkjente
område for masseuttak. Det 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.
Massene har godkjente petrografiske
analyser, som ligger langt under grenseverdien 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.
Forekomsten ligger langs Telemarkskanalen vest for Lunde i Telemark.
Med den sentrale beliggenheten vil
sandtaket kunne dekke størstedelen

Strømberg Gruppen — Sand

av Norges marked. I tillegg er det kun
50 km til nærmeste dypvannskai,
hvilket åpner for det europeiske
markedet.
LØSNINGER I FELLESSKAP
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 finne løsninger sammen med
aktører som ønsker å sikre langsiktig
råstofftilgang, vil være en viktig del
av Stormo Invest sin forvaltning
av ressursene.
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Sand

Stormo Invest er eneforvalter, med evigvarende rett til masseuttak fra
sandtaket, men skal i utgangspunktet ikke delta direkte i produksjon.
Selskapet har ingen ansatte eller aktivitet, men leier ut rettighetene.

ENORMT POTENSIAL
Driften av sandtaket ble gjenopptatt i
2012, etter å ha ligget nede siden 1987.
Det er laget nytt veinett og klargjort
for uttak av fjell. Det er også avdekket
og utvidet et område slik at man får
tilgang til de fraksjonene som er egnet
for mørtelproduksjon.

Advanced Asset Management AS

Finans

«I 2021 ble det for det meste
investert i globale og nordiske
aksjefond. I tillegg har selskapet
fungert som en «bank» internt
i konsernet.»

Foto — Getty Images

• Advanced Asset Management AS

Svært positiv
utvikling
Advanced Asset Management
gjennomfører konsernets likvide
investeringer. Selskapet hadde en svært
positiv utvikling i 2021, og har foretatt
betydelige ny-investeringer i aksjefond
gjennom året.
Grunnfilosofien i AAM er å investere i verdipapirer som er relativt
konservative, likvide og har begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå
høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer.
Porteføljen består hovedsakelig av større poster i anerkjente
fondsaktører i Norge.
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AAM skal investere konsernets «overskuddskapital», og blir
årlig tilført et beløp som ny egenkapital.

Nøkkeltall
2021

2020

Driftsresultat

NOK mill

(0,7)

(0,4)

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

16,3

6,0

Avkastning på totalkapital

%

13

5,2

* Tall før elimineringer
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Finans
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Administrasjonens mandat gir fleksibilitet til å gjøre
endringer i porteføljen, både når det gjelder type verdipapir
og hvilken geografisk spredning selskapene som verdipapirene er eksponert mot har. I 2021 ble det for det meste
investert i globale og nordiske aksjefond. I tillegg har selskapet
fungert som en «bank» internt i konsernet. Årsaken til dette
er at konsernet har hatt betydelig vekst og stor aktivitet
i løpet av året.

«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.»

Photo — Thor Brødreskift

This is
The Strømberg Group
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 seen
considerable expansion since then. The Group is one of the
biggest businesses in Bergen based on turnover.
The Group’s core activities are dealership activities and
workshop operations for Volvo and Renault trucks and buses,
property development, 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 and Renault truck and bus dealer.
The Group’s turnover in 2021 was NOK 2.1 billion, and it
achieved a profit after tax of NOK 234.1 million. The profit
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performance is affected by the Group’s minority interests,
such that the actual profit for the Group is NOK 233.8
million for 2021.
CORE VALUES
The Group’s core values are business integrity, honesty
and reliability. We endeavour to act with openness and
trustworthiness both internally and externally.
Our company policy encompasses staff , quality and the
environment. Our employees are our most valuable resource,
and we endeavour to constantly enhance the competence
and motivation of each individual employee.
We shall achieve our quality policy through a customer-
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centric approach, leadership, staf engagement and process
orientation. Health, safety and the environment are among
our fundamental values, and our work on the environment
is subject to continuous improvement. The Strømberg book
‘Normer, Verdier og Policy’ (Norms, Values and Policy),
which was first published in 2009 and most recently revised
in 2018, sets out what we stand for: our values, who we are
and how we want to be perceived, our identity and how we
work, govern and make decisions, and our policy. We have
worked on implementing these core values in the
organisation ever since.

Nor Slep AS became part of the Group in 2015 through the
acquisition of 50 % of the shares in the company. A further
holding of 25 % was acquired in 2017, and the remaining
25 % was acquired at the turn of the year 2019/2020.

AREAS OF ACTIVITY
Strømberg Gruppen has six main areas of activity. They are
bodywork, truck and bus dealerships, commercial property,
shipping, sand and financial investments.

VOLVO DEALERSHIP
Strømberg Gruppen is the biggest Volvo and Renault dealer
in Norway, and the second biggest in the Nordic region.
We carry out dealership activities in sales and servicing
of vans, trucks and buses through Trucknor AS (region 3)
and Nordic Last og Buss AS (region 5).

BODYWORK
Our bodywork business is represented by ARKA AS in Os
south of Bergen, ARKA Rogaland AS, Rolands AS at Mjåvann
outside Kristiansand, Nor Slep AS in Sandefjord and
Carbomix AS, which has offices in Oslo and Bergen.
These companies manufacture bodywork for trucks and
distribution vehicles. They also import and sell cranes, concrete drum mixers for fitting to vehicles and other relevant
equipment. They have acquired a high level of expertise and
perform repairs and service on their products. They have an
extensive service and repair network throughout Norway,
and a 24-hour call-out breakdown service.

ARKA AS also has an office in the centre of Oslo and a 50 %
holding in Transrep AS, which performs repairs, service
and builds small bodywork at the same address.
In 2021, the business had a total turnover before elimination
of approx. NOK 407.1 million.

The number of service points is well developed throughout
the dealership organisation, and with skilled employees
providing excellent service to customers, our goal is to
continuously develop the business and further develop
customer relations.
Nordic Last og Buss AS has 14 workshop facilities from Saltfjellet in the south to the North Cape in the north and Vadsø
in the east. Nordic has a total staff of 185, and the organisation
is divided into two areas: Distrikt Sør and Distrikt Nord,
each with its own general manager. Nordic Last og Buss AS
had a gross turnover of NOK 508.5 million in 2021.

Strømberg Gruppen — Summary in English

85

Trucknor AS owns a total of ten Trucknor companies.
Geographically, the companies are situated along the
coast from Stryn in the north to Arendal in the south,
and comprise a total of 18 workshop facilities. The Trucknor
companies have a total of 295 employees and had a total
gross turnover of NOK 1,159.8 million in 2021.

SHIPPING
Following the sale of VSM AS at the end of 2018, the Group’s
exposure to shipping is linked to a strategic shareholding in
the company Bio Feeder AS and shares in Wilson ASA.
The Group also owns one ship through the subsidiary
Vaagebulk III AS.

BUSNOR
Busnor AS attends to the need for bus material not available
in Volvo’s range of products. This primarily concerns
environmentally friendly, cost-efficient high-capacity buses
for use in the larger cities. They constitute an alternative to
the Light Rail and trams, but are also a means of increasing
capacity on heavily trafficked city bus lines.

SAND
The Group took over as majority owner of the company
Stormo Invest AS in 2011. This business area is under
development, but the aim is for the Group to produce
various types of sand-based products. The company’s sand
quarry is one of the largest regulated sand deposits in the
Nordic region.

PROPERTY
Rasmussen Eiendom AS is a considerable market player with
rental space of approx. 100,000 m², and 50 lessees across
20 buildings. The organisation has seen stable growth in
recent years due to the renovation of older buildings and
construction of several new buildings. Rasmussen Eiendom’s
property portfolio comprises both old and new buildings
– some built by the Group itself and some that have been
acquired. They are all in very good repair.

FINANCIAL INVESTMENTS
Advanced Asset Management AS manages the Group’s liquid
investments. Over the past few years, the Group has built a
portfolio of liquid securities with a moderate risk profile.
Going forward, additional capital will be added to the portfolio
in order to build this business area into an integral part
of the Group.

Design | Haltenbanken
Forsidebilde | Thor Brødreskift
Trykk | Bodoni AS
Papir | MultiOffset
Opplag | 1 200

Påbygg

Last og buss

Busnor

Eiendom

Shipping

Sand

Finans

Foto — Odd Bjarne Tveit
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