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avFall

hEnting avFall

SOrtEring

gjEnvinning

ny bruk

krEtSlØpEt

nyE OppgavEr vEntEr 
konvolutten har gjort jobben sin og fått 
brevet trygt frem. men ferden trenger 
ikke ende her, et nytt liv venter på den 
som blir kastet i riktig dunk.
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Selskapet Envina IKS
2006 var selskapets 3. driftsår. Selskapet har i løpet av disse årene begynt å bli 
godt innarbeidet blant innbyggerne og eierkommunene. 

Envina Iks er et interkommunalt selskap som utøver kommunens plikter med 
hensyn til innsamling av avfall og avfallsbehandling.

Selskapets visjon:  Stor nok til å telle – liten nok til å bry seg

Vår visjon imøtekommer den rivende utviklingen som bransjen og Envina er 
en del av. Økt konkurranse, markedstilpasning og effektiviseringskrav vil prege 
årene som kommer, samtidig som den enkelte abonnent sine rettigheter og 
plikter skal ivaretas.

Envina er et offentlig selskap som gjennom sitt virke skal ta samfunnsansvar 
ved å arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige og økonomiske gunstige 
løsninger ved innsamling og behandling av avfall. Selskapet har som målsetting 
å arbeide for at husholdninger og bedrifter i regionen får tilgang på miljøriktige 
og rimelige avfallsløsninger.

Selskapet tar gjennom sitt datterselskap Retura Sør-Trøndelag A/S hånd om 
avfall og avfallstyper som faller utenom kommunens plikter i henhold til lov og 
forskrift.

Envina ikS – 2006

Eierkommuner: Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal

Etableringsår: 2004

Adresse: Varmboveien, PB. 127, 7223 Melhus

Web www.envina.no

Folketall: Ca. 25.000

Abonnenter: 8.600

Omsetning: ca 20 millioner

Innsamlede avfallsmengder: Ca. 8.600 tonn

Gjenvinningsgrad forbruksavfall: 37%

Antall ansatte: 13
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Envina er et ungt selskap som har 
nådd langt på kort tid. Selskapet ble 
etablert i 2004 og således er 2006 
vårt tredje driftsår. I løpet av denne 
korte tiden har det vært en rivende 
utvikling og Envina har utviklet seg 
til å bli en totalleverandør av avfalls-
tjenster med høy kvalitet. Samtidig 
har vi lykkes med å holde prisene 
på et konkurransedyktig nivå og 
har bevist at vi er et selskap med 
endringsevne.

Det siste året har det vært jobbet  
målrettet med den interne drifts-
logistikken. Rasjonaliserings gevinstene 
har vært så markante at vi har maktet 
å håndtere vekst både i abonnements-
massen og i avfallsmengdene, uten 
behov for verken økt bemanning eller 
nyinvesteringer. 

Videre har det vært stort fokus på å 
bygge opp den interne kompetansen. 
Arbeidet har i høyeste grad båret 
frukter og har resultert i at nærmest 
alle våre medarbeidere nå har fagbrev. 
Dette er et viktig bidrag for å sikre 
at tjenestene vi tilbyr til våre kunder 
utføres med høy kvalitet, til riktig pris 
og til rett tid. 

Vi opplever at det i vårt markeds-
område stadig etterspørres nye 
avfalls tjenester. For å fremstå som 
konkurransedyktige er vi avhengige 
av å fornye oss og stadig utvikle vårt 
sortiment. Dette byr på spennende 
utfordringer for oss og våre sam-
arbeidspartnere. En relativt ny del 
av vårt tjenestesortiment er tilbudet 
til næringslivet. Gjennom et godt 
samarbeid med vårt datterselskap 
Retura Sør-Trøndelag har vi lykkes 

med å bli en aktiv avfalls aktør også 
på dette området. Dette forretnings-
området har vist en svært positiv 
utvikling og vil forsatt være et viktig 
satsings område for å opprettholde 
total aktiviteten i Envina.

Som nevnt innledningsvis har vi i 
løpet av noen få, hektiske driftsår vært 
del av en rivende utvikling. I denne 
forbindelse vil jeg berømme mine 
medarbeidere for en god evne og vilje 
til endring. Våre ramme betingelser 
endres stadig i form av økt konkur-
ranse, nye krav og stadig større 
avfallsmengder. Trolig vil også i frem-
tiden denne omstillingsevnen være en 
viktig faktor for å sikre Envina som en 
trygg og god arbeidsplass.

2006 har vært et år med stor aktivitet 
og et godt resultat. Det ligger hardt og 
målrettet arbeid bak, men den gode 
dialogen vi har med våre eierkommuner 
og våre kunder virker motiverende 
og får alle til å yte sitt beste. Vi skal 
spille en viktig rolle også i fremtidens 
avfallsmarked i våre eierkommuner 
og ser frem til å løse gamle og nye 
oppgaver på en god måte.

Et selskap å regne med

Per Inge Tung
Daglig leder Envina
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avFall

hEnting avFall

SOrtEring

gjEnvinning

ny bruk

krEtSlØpEt

En viktig rEiSE 
Etter å ha havnet i papirdunken 
hentes konvolutten og ferden 
mot ny nytte har startet.
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Styrets beretning
Årsmeldingen er styrets årlige rapport 
til eierne, som er kommunene ved 
representantskapet.

2006 var det tredje driftsåret for 
Envina IKS.

virkSOmhEtEnS FOrmål Og 
lOkaliSEring
Selskapets virksomhet er å ivareta 
eierkommunenes lovpålagte oppgaver 
innenfor avfallssektoren, samt å tilby 
miljøvennlige og effektive avfalls-
tjenester til næringslivet i regionen. 
Selskapet opererer i kommunene 
Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. 
Hovedkontor for selskapet er i Melhus.

EiErFOrhOld Og driFt
Eierkommunenes rettigheter og 
ansvar er fordelt slik:

Klæbu ..........................................1/3
Melhus ........................................1/3
Midtre Gauldal .............................1/3

Representantskapet har hatt to møter 
og behandlet fire saker. Styret har 
hatt syv møter i 2006 og behandlet 
35 saker. De styrende organer har 
funksjonstid på fire år.

2006 var det tredje driftsåret med 
full kildesortering i hele selskapets 
region. Avfallsmengdene har etter 
en nedgang i 2005, økt i 2006 med 
2,6%. Abonnentene blir imidlertid 
stadig bedre til å kildesortere. Spesielt 
har det vært en positiv økning av inn-
leverte mengder papir/papp og avfall 
innsamlet i regi av returpunkter. 

Materialgjenvinningsprosenten var 
37% mot 35% i 2005. Mengden avfall 
til energigjenvinning var 5262 tonn, 
hvilket var en økning på 1,6%. Dette 
kan relateres til en generell økning av 
avfallsmengdene i husholdningene,  
flere abonnenter og bedre utsortering 
av brennbart restavfall ved miljø-
stasjonene.

Innsamlingen av avfall utføres i 
egenregi i kommunene Klæbu og 

Melhus. Selskapet har kontrakt med 
Winsnes Maskin og Transport A/S om 
innsamling av avfall i Midtre Gauldal.
Næringskundene betjenes både gjen-
nom særskilte ordninger og gjen-
nom de samme innsamlingene som 
husholdningsabonnentene. Tjenestene 
leveres gjennom Retura Sør-Trønde-
lag AS, som er et deleid datterselskap 
av Envina og tre andre renovasjons-
selskaper.

Alle aktiviteter/regnskap knyttet 
til næringslivsrenovasjon er holdt 
atskilt fra husholdningsrenovasjonen. 
Lønns-, vare- og driftskostnad er 
fordelt mellom husholdningsregn-
skapet og næringsregnskapet etter 
en fordelingsnøkkel i henhold til SFTs 
veileder TA-2001/2004. 

Det ble utlyst ett anbud over EU-
terskelverdiene i løpet av 2006. Det 
gjaldt innkjøp av ny renovasjonsbil.

miljØrappOrt
Transportvirksomheten medfører 
forurensning av det ytre miljø gjennom 
eksosutslipp og støy, men faktorene 
ligger innenfor de verdier som er 
fastsatt for slik transport. 

Selskapets virksomhet påvirker 
generelt det ytre miljø svært positivt. 
Likevel er det viktig å være klar over 
at vårt mottak av store mengder 
miljøfarlig avfall kan utgjøre en miljø-
risiko, hvis dette ikke skjer etter de 
fastsatte prosedyrer.

pErSOnalE, arbEidSmiljØ Og 
likEStilling
Ved utgangen av 2006 hadde selskapet 
13 fast ansatte, totalt 12,5 årsverk. 3 
årsverk var på administrasjon. I til-
legg kjøpes det inn driftstjenester og 
innsamlings- og transporttjenester. Av 
selskapets 13 ansatte var 1 kvinne.

Det er ikke registrert personskader 
i 2006. Selskapet er medlem i KS 
Bedrift. Selskapet har pensjons-
ordninger i KLP i henhold til gjeldende 
tariffavtaler.

Det er i selskapets interesse å 
skape et godt arbeidsmiljø. Trivsel 
på arbeidsplassen er svært viktig 
både for på best måte å forhindre 
sykefravær og dernest gi de ansatte 
det beste grunnlaget for å få utført 
arbeidsoppgavene så effektivt som 
mulig. Bedriftshelsetjenesten utførte 

Totalt gjenvinnes 98 % av alt avfallet som innsamles i regi av Envina

kildESOrtErt avFall (tOnn)

Avfallstype: 2006 2005 2004

Papir, papp, drikkekartong 1885 1736 1437

Glass og metallemballasje 197 138 186

Elektrisk/elektronisk avfall 249 189 258

Tekstiler 49 32 34

Farlig avfall 77 68 90

Metallskrot 288 301 430

Trevirke 150 170 698

Kvist/Hageavfall 90 110 100

Brennbart grovavfall til sortering 192 269 780

Deponiavfall 133 164 212

Restavfall til forbrenning 5262 5179 4981

tOtalt 8572 8356 9206
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en arbeidsmiljøundersøkelse i 2005 
og 2006. 

Langtids sykefravær var på 9,4%.  
Av dette er 8,5% fravær som ikke  
kan relateres til aktiviteten i selskapet. 
Kortidsfravær ved bruk av syke- 
melding og egenmelding var  
henholdsvis 2,1% og 1,9%.

Envina IKS har etter det styret kjen-
ner til et godt arbeidsmiljø. Styret 
vil takke ledelse og ansatte for den 
arbeidsinnsats som er nedlagt for 
selskapet i 2006.

Sammensetning av selskapets styre 
ivaretar reglene i aksjeloven §20-6 om 
representasjon av begge kjønn i styret

StyrE Og rEprESEntantSkap
Envina er et IKS som eies av tre kom-
muner med styre og representantskap 
valgt av eierne. Styret har 4 medlem-
mer hvorav 1 representant er valgt fra 
de ansatte.  

Styret består av:
- Bjørn Terje Rogstad ........Styreleder
- Stein Roar Strand ............Nestleder
- Ruth Atrid Mule ......... Styremedlem
- Rune Malum .............. Styremedlem 
 (ansattrep.)

Representantskapet har tre  
medlemmer:
- Ivar Skei  

Leder, Klæbu kommune
- Helge Bjørn Bæverfjord 

Medlem, Melhus kommune
- Olav Heggvold  

Medlem, Midtre Gauldal kommune

anSattE Og OrganiSaSjOnEr
Selskapet ble ledet av daglig leder  
Per Inge Tung.

Envina er medlem Kommunenes 
Sentralforbund og Avfallsforum 
Midt-Norge. De ansatte er organisert 
 i Fagforbundet, Norges Ingeniør-
organisasjon og Tekna.

Selskapets styrende organer og 
administrasjon arbeider innenfor 

vedtektene og forskrifter gitt av 
eier kommunene. Envina er organi-
sert etter Lov om interkommunale 
selskaper.

rEgnSkap Og ØkOnOmi
Renovasjonsselskapet Envina skal 
drive med selvkost på husholdnings-
delen, og kan avsette  midler på bundet 
fond for fremtidige investeringer og 
drift. 

Tjenestene drives etter mål om å finne 
en optimal balanse mellom miljø messig 
kvalitet, riktig service nivå og lavest 
mulig kostnad for selskapets kunder. 
Nesten halvparten av selskapets hus-
holdningskunder har valgt et indivi-
duelt tilpasset service, og på denne 
måten fått redusert sitt avfallsgebyr. 
Ut fra et normal abonnement gis det 
fradrag i forbindelse med tilpassede 
løsninger på omtrent 1. mill. kr. Sel-
skapets husholdningsgebyrer ligger 
på et lavere nivå enn sammenlignbare 
selskaper.
 

Eierkommunene
Klæbu
Melhus

Midtre Gauldal

kontorfunksjoner

Styret
4 medlemmer

Leder: Bjørn Rogstad

representantskap
3 medlemmer

Leder: Ivar Skei

administrasjon
Daglig leder: Per Inge Tung

nk/driftsleder

klageorgan
3 medlemmer

Egendrift

 Innsamling/transport Miljøstasjoner og behandling

tilknyttede selskaper
Retura Sør-Trøndelag

OrganiSEring av SElSkapEt
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vEivalg 
på sorteringsanlegget 
sorteres papiret i forskjellige 
kvaliteter før det presses og 
sendes videre til gjenvinning.

avFall

hEnting avFall

SOrtEring

gjEnvinning

ny bruk

krEtSlØpEt
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Regnskapstallene viser et overskudd 
på kr. 3.711.482,-. Av dette kan   
kr. 2.773.764,- henføres fra hushold-
ningsvirksomheten. 

Årets positive resultat på hushold-
ningsdelen har blant annet sam-
menheng med en økning i inntektene 
i forbindelse med salg av avfall, økt 
abonnementsgrunnlag og en reduk-
sjon i varekostnadene på grunn av 
reduserte mengder av avfall med 
negativ verdi samt bedre betingelser. 
Fokus på effektivisering og bedre 
utnyttelse av driftsmidlene har også 
medført at driftskostnadene er ytter-
ligere redusert i forhold til driftsåret 
2005.

Omsetningen knyttet til renovasjons-
gebyret og miljøstasjonene er i 
henhold til budsjett, men på grunn av 
økte salgsinntekter har omsetningen 
økt vesentlig fra 2005. 

Omsetningen i selskapet har steget 
med nesten 1,0 mill.kr. Dette har igjen 
medført økt aktivitet i selskapet og 
bidratt til bedre utnyttelse av infra-
strukturen. Den reduserte omsetningen 
på næringsdelen representerer ikke 
aktivtetsreduksjon, men hardere 
betingelser i markedet og tilbud om 
mer kostnadseffektive løsninger. Dette 
har gått på bekostning av reduserte 
inntekter til selskapet. Det ble ikke 
foretatt en indeksjustering av selska-
pets priser til næringslivet i 2006. 

Når man ser på årsresultatet har 
selskapet effektivisert driften ytterli-

gere i forhold til 2005 nivå. Dette er 
utført innenfor samme bemannings- 
og  ressursrammer, selv om driftsåret 
2006 medførte pris- og lønnsøknin-
ger,  økning i avfallsmengdene og i 
antall nye abonnenter.

årEtS rESultat Og 
årSOppgjØrSdiSpOSiSjOnEr
Totalomsetningen var på  
kr. 19.915.437,-.  
Driftsregnskapet viser et totalt over-
skudd på kr. 3.711.482.  
Overskuddet er fordelt på hushold-
ningsvirksomheten med  
kr. 2.723.744,- og på nærings-
virksomheten med kr. 937.718,-. 

Overskuddet disponeres slik:

• Overskuddet husholdning på   
kr. 2.773.764,- settes av på bundet 
selvkostfond for å styrke selskapets 
egenkapital til fremtidig drift/inves-
teringer

• Overskudd næring på kr. 937.718,- 
settes av i sin helhet for å styrke 
selskapets egenkapital.

 
Selskapets økonomiske og finansielle 
stilling beskrives som god. Selskapets 
ansatte har gjennomført en betydelig 
innsats også i 2006. Dette har gitt 
grunnlaget for årsresultatet. 

Envina IKS står overfor store inves-
teringer i årene fremover, og behovet 
for egenkapital er dermed tilstede. 
Ved kommende rullering av økonomi-
planen vil styret vurdere avgiftsnivået.

De deltagende kommuner er ansvarlig 
for sin andel i selskapet. Årsoppgjøret 
fremlegges under forutsetning om 
fortsatt drift. Styret er ikke kjent med 
forhold som kan ha betydning eller 
interesse for bedømmingen av sel-
skapet, ut over det som fremkommer 
i årsregnskapet. Det er ikke inntruffet 
hendelser etter balansedagen som 
påvirker bedømmelsen av årsregn-
skapet.

FrEmtidSvurdEringEr
Arbeidet med driften av renovasjons-
ordningene, både ut fra at abon-
nentene skal ha en så god ordning 
som mulig og at den skal drives så 
effektivt som mulig, må fortsatt ha 
høyeste prioritet. 

Styret vil spesielt peke på selskapets  
behov for nytt hovedanlegg for 
drifts- og administrasjonsenheten, 
utskiftning av utrangert utstyr, samt 
en stadig forbedring av servicenivået 
i bruken av gjenvinningsstasjonene. 
Det vil også bli et behov for å tilpasse 
og utvikle organiseringen av selskapet 
i forhold til rammebetingelsene.

Styret vil også nevne at selskapet 
skal kombinere krav til lønnsomhet 
og effektivitet med krav til kvalitet 
og samfunnsansvarlig forretnings-
drift. Det er ventet at bransjen står 
foran store strukturendringer også 
de nærmeste årene. Styret ønsker og 
forventer at Envina IKS fortsatt skal 
være en aktiv deltaker og bidragsyter i 
denne utviklingen.
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Melhus, 15.03.2007

Bjørn T. Rogstad 
Styreleder

Stein R. Strand 
Nestleder

Ruth Astrid Mule 
Styremedlem

Rune Malum 
Ansattes representant

Per Inge Tung 
Daglig leder Envina

«Omsetningen i selskapet har steget med 
nesten 1,0 mill. kr. dette har igjen med-
ført økt aktivitet i selskapet og bidratt til 
bedre utnyttelse av infrastrukturen»

En
vi

n
a 

år
sm

El
d

in
g

 2
00

6

11



Avfallsmengder og gjenvinning    31.12.2006

Fraksjon: leveringssted:
Mengder (tonn):

2004 2005 2006

Restavfall til forbrenning Heimdal varmesentral, Trondheim 4 981 5 179 5 262

Brennbart grovavfall til sortering 780 269 192

Sum energiutnyttelse 5 761 5 448 5 454

Deponi Hegstadmoen, Trondheim 212  164 133

Sum deponi 212  164 133

Farlig avfall Veglo Miljøservice 90 68  77 

Impr. trevirke Energi Sverige - - 12

Risikoavfall Ålesund - - 0,5

Sum destruksjon 90 68 89,5

Papir, papp,  
drikkekartong

Gjenvinning Norske Skog, Peterson i Trondheim,  
Norsk returkartong på Hurum. 1 437 1 736 1 885

Glass Norsk Glassgjenvinning, Moss 186 138 197

Metall Veolia Miljø, Orkanger 430  301  288 

Tekstiler Fretex, Trondheim 34  32  49 

Landbruksplast Folldal Gjenvinning 53  82 88

Trevirke Energi 698  170 150

EE-avfall Weee Recycling AS 258 189 249

Sum gjenvinning 3 096 2 648 2 906

Hageavfall Kompost - Eget anlegg 100 110  90 

Sum hageavfall 100 110 90

Sum avfallsmengder 9 259 8 438 8 672,5
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restavfall til deponi (tonn):  papir til sortering og gjenvinning (tonn):  

gjenvinningsgrad i prosent: +2%Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): 
 

2006: ................................................133 tonn
2005: ................................................164 tonn
2004: ............................................... 212 tonn

2006: .............................................5 262 tonn
2005: .............................................5 179 tonn
2004: ............................................ 4 981 tonn

2006: ...................................................... 37%
2005: ...................................................... 35%
2004: .....................................................  26%

2006: .............................................1 885 tonn
2005: .............................................1 736 tonn
2004: ............................................ 1 437 tonn
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milEviS mEd råvarEr 
En av fabrikkene som gjen-
vinner papir er norske Skogs 
papirfabrikk på Skogn.  
papiret gjennomgår en 
prosess der det blant annet 
kvernes og avsvertes før det 
blir til nytt papir. 



Regnskap 2006
resultatregnskap

note 2006 2005
driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr
driftsinntekter

Salgsinntekt 1 19 840 622 18 958 889

Annen driftsinntekt 1 74 815 19 009
Sum driftsinntekter 19 915 437 18 977 898
driftskostnader

Varekostnad 1 5 634 573 5 868 804

Lønnskostnad 1,2 5 390 978 4 943 591

Avskrivning på varige driftsmidler 1,3 952 791 892 781

Annen driftskostnad 1 4 108 771 4 242 557
Sum driftskostnader 16 087 114 15 947 734

driFtSrESultat 3 828 323 3 030 164

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr
Finansinntekter

Annen renteinntekt 1 148 021 42 460
Sum finansinntekter 148 021 42 460
Finanskostnader

Annen rentekostnad 264 862 256 838
Sum finanskostnader 264 862 256 838
nEttO FinanSpOStEr (116 841) (214 378)

OrdinÆrt rES. FØr SkattEkOStnad 3 711 482 2 815 787

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

OrdinÆrt rESultat 3 711 482 2 815 787

EkStraOrdinÆrE pOStEr

Ekstraordinær kostnad 1,4 0 92 042
nEttO EkStraOrdinÆrE pOStEr 0 (92 042)

årSrESultat 3 711 482 2 723 744

OvErFØringEr

Overføringer annen egenkapital 1 3 711 482 2 723 744
Sum OvErFØringEr 3 711 482 2 723 744
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balanse pr. 31.12.2006

note 31.12.2006 31.12.2005

EiEndElEr

anleggsmidler

varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 3 162 736 3 421 196

Maskiner og anlegg 3 2 752 755 2 619 478

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 3 197 328 1 636 077
Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 142 500 120 000

Obligasjoner og andre fordringer 0 65 642
Sum anleggsmidler 9 255 320 7 862 393

Omløpsmidler

Kundefordringer 722 982 1 648 719

Andre fordringer 0 1 150

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 7 504 156 6 630 755
Sum omløpsmidler 8 227 137 8 280 625

Sum EiEndElEr 17 482 457 16 143 017

EgEnkapital Og gjEld
Egenkapital
Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 7 223 632 3 512 151
Sum opptjent egenkapital 7 223 632 3 512 151
Sum egenkapital 7 223 632 3 512 151

gjeld
annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 7 8 319 050 8 735 000
Sum annen langsiktig gjeld 8 319 050 8 735 000

kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 108 434 3 085 497
Skyldig offentlige avgifter (315 231) 50 213
Annen kortsiktig gjeld 146 571 760 157
Sum kortsiktig gjeld 1 939 775 3 895 867

Sum EgEnkapital Og gjEld 17 482 457 16 143 017En
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balanse pr. 31.12.2006

note 31.12.2006 31.12.2005

EiEndElEr

anleggsmidler

varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 3 162 736 3 421 196

Maskiner og anlegg 3 2 752 755 2 619 478

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 3 197 328 1 636 077
Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 142 500 120 000

Obligasjoner og andre fordringer 0 65 642
Sum anleggsmidler 9 255 320 7 862 393

Omløpsmidler

Kundefordringer 722 982 1 648 719

Andre fordringer 0 1 150

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 7 504 156 6 630 755
Sum omløpsmidler 8 227 137 8 280 625

Sum EiEndElEr 17 482 457 16 143 017

EgEnkapital Og gjEld
Egenkapital
Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 7 223 632 3 512 151
Sum opptjent egenkapital 7 223 632 3 512 151
Sum egenkapital 7 223 632 3 512 151

gjeld
annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 7 8 319 050 8 735 000
Sum annen langsiktig gjeld 8 319 050 8 735 000

kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 108 434 3 085 497
Skyldig offentlige avgifter (315 231) 50 213
Annen kortsiktig gjeld 146 571 760 157
Sum kortsiktig gjeld 1 939 775 3 895 867

Sum EgEnkapital Og gjEld 17 482 457 16 143 017

noter
rEgnSkapSprinSippEr:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante 
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

OmlØpSmidlEr Og kOrtSiktig gjEld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskaps-
året, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

anlEggSmidlEr Og langSiktig gjEld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelses-
kost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige drifts-
midler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert 
når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

FOrdringEr
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en 
tilsvarende vurdering.

Skatt
Virksomheten er ikke skattepliktig. Virksomheten er registrert i Foretaksregisteret og er avgiftspliktig for sin virksomhet.

pEnSjOnSFOrpliktElSEr
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under avsetning for for-
pliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjons kostnad 
og føres opp sammen med lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie i form av innbetaling på premiefond blir ført opp i 
balansen under posten andre fordringer. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en reduksjon 
av pensjonskostnadene.

Melhus, 15.03.2007

Bjørn T. Rogstad 
Styreleder

Stein R. Strand 
Nestleder

Ruth Astrid Mule 
Styremedlem

Rune Malum 
Ansattes representant

Per Inge Tung 
Daglig leder Envina
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nOtE 1 - SalgSinntEkt

Spesifikasjon av resultatregnskap mellom avdeling Næring og avdeling Husholdning:

rESultatrEgnSkap avd. nÆring rESultatrEgnSkap avd. huShOldning

note 2006 2005 note 2006 2005

driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr

driftsinntekter driftsinntekter

Salgsinntekter 1 2 975 239 3 179 917 Salgsinntekter 1 16 867 019 15 778 972

Annen  
salgsinntekt

0 0 Annen  
salgsinntekt

73 179 19 009

Sum  
driftsinntekter

2 975 239 3 179 917 Sum  
driftsinntekter

16 940 198 15 797 981

driftskostnader driftskostnader

Varekostnad 834 049 790 147 Varekostnad 4 800 524 5 078 657

Lønn inkl.sosiale 
utgifter

554 996 595 515 Lønn inkl.sosiale 
utgifter

4 835 982 4 348 076

Avskriving  
på varige  
driftsmidler

147 898 121 853 Avskriving  
på varige  
driftsmidler

804 893 770 928

Driftskostnad 255 224 414 626 Driftskostnad 2 552 478 2 741 971

Annen  
driftskostnad

233 718 174 011 Annen  
driftskostnad

1 067 352 911 949

Sum  
driftskostnader

2 025 885 2 096 152 Sum  
driftskostnader

14 061 229 13 851 581

driftsresultat 949 354 1 083 765 driftsresultat 2 878 969 1 946 400

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr

Finansinntekter Finansinntekter

Annen renteinntekt 23 266 7 073 Annen renteinntekt 124 755 35 388

Annen finansinntekt 0 0 Annen finansinntekt 0 0

Sum finansinntekter 23 266 7 073 Sum finansinntekter 124 755 35 388

Finanskostnader Finanskostnader

Annen rentekostnad 34 902 46 027 Annen rentekostnad 229 960 210 811

Sum finanskostnad 34 902 46 027 Sum finanskostnad 229 960 210 811

netto finansposter 11 636 38 954 netto finansposter 105 205 175 423

OrdinÆrt rESultat 937 718 1 044 811 OrdinÆrt rESultat 2 773 764 1 770 977

Korrigering inntekt 2004 84 122 Korrigert inntekt 2004 7 921

EkStraOrd. kOStnadEr 0 84 122 EkStraOrd.kOStnadEr 0 7 921

årSrESultat 937 718 960 689 årSrESultat 2 773 764 1 763 056
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rESultatrEgnSkap mEd budSjEtt

note 2006 budsjett

driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr

driftsinntekter

Salgsinntekter 1 19 915 437 19 585 000

Sum driftsinntekter 19 915 437 19 585 000

driftskostnader

Varekostnad 5 634 573 6 925 000

Lønn inkl.sosiale utgifter 5 390 978 5 775 000

Avskriving på varige driftsmidler 952 791 1 186 356

Driftskostnad 2 807 703 3 433 100

Annen driftskostnad 1 301 069 1 238 355

Sum driftskostnader 16 087 114 18 557 811

driftsresultat 3 828 323 1 027 189

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr

Finansinntekter

Annen renteinntekt 148 021 0

Annen finansinntekt 0 0

Sum finansinntekter 148 021 0

Finanskostnader

Annen rentekostnad 264 862 446 445

Sum finanskostnad 264 862 446 445

netto finansposter 116 841 446 445

OrdinÆrt rESultat 3 711 482 580 744

EkStraOrd. kOStnadEr 0 0

årSrESultat 3 711 482 580 744
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nOtE 2 - lØnnSkOStnad

Selskapet har hatt 13 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader i år i fjor

Lønn 4 342 946 3 909 187

Arbeidsgiveravgift 623 958 575 064

Pensjonskostnader 326 918 232 401

Andre lønnsrelaterte ytelser 97 156 226 940

totalt 5 390 978 4 943 591

ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 461.280

Styremedlemmer 88 500

Revisjonshonorar, som består avbestår av: Revisjon 30 000

nOtE 3 - avSkrivning på varigE driFtSmidlEr

tomter  bygning og 
annen fast eiendom

driftsløsøre  i verktøy  
kontor

maskiner og anlegg Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 5 169 186 2 469 053 3 920 085 11 558 324

+ Tilgang 0 1 855 168 533 692 2 388 860

- Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 5 169 186 4 324 221 4 453 777 13 947 184

Akk. av/nedskr. pr 1/1 1 747 989 832 976 1 300 607 3 881 572

+ Ordinære avskrivninger 258 459 293 917 400 415 952 791

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 2 006 449 1 126 893 1 701 022 4 834 363

Balanseført verdi pr 31/12 3 162 737 3 197 328 2 752 755 9 112 821

Prosentsats for ord.avskr 5-5 10-20 10-10
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nOtE 4 - EkStraOrdinÆr kOStnad

Gjelder tilbakeført inntekt 2004 pga. for mye fakturert.
 

nOtE 5 - bankinnSkudd, kOntantEr O.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 112 551 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 82 243.

nOtE 6 - annEn EgEnkapital

Egenkapitalen fordeles med 1/3 på hver av eierkommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.

nOtE 7 - Øvrig langSiktig gjEld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 8 319 050 og pr 31.12. i fjor kr 8.735.000.
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Revisjonsberetning
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Øvrige aktiviteter

rEtura SØr-trØndElag

virkSOmhEtEnS art Og 
lOkaliSEring
Selskapets virksomhet er å tilby 
miljøvennlige og effektive avfalls-
tjenester til næringslivet i regionen. 
Selskapet opererer nå i 16 kommuner 
i Sør-Trøndelag. Forretningskontoret 
er lokalisert i Orkdal kommune.

Året 2006 var selskapets femte 
driftsår, aktviteten har vært preget av 
å etablere gode, felles administrative 
rutiner samtidig som kundene fortsatt 
sikres gode, kostnadseffektive og 
miljøriktige løsninger for innsamling 
og behandling av avfall. Salgs- og 
markedsarbeidet er drevet gjennom 
egne ansatte, og kjøp av tjenester fra 
eierne og eksterne leverandører.

Målsettingen er at Retura skal utvikles 
til et sterkt varemerke både på lands-
basis og lokalt, og bli næringslivets 
foretrukne leverandør og samarbeids-
partner innen avfallstjenester.
Retura Sør-Trøndelag skal trekke 
veksler på eiernes infrastruktur og 
kompetanse, og tilføre dem aktivitet 
og merinntekter.

EiErFOrhOld
Selskapet har frem til 01.07. 06, hatt 
fem aksjeeiere som hver eier 20%. 
Disse er: ENVINA IKS, FIAS as, Fosen 
Renovasjon IKS, HAMOS Forvaltning 
IKS og Kystmiljø AS. 

Den 01.07.2006 valgte FIAS å tre ut 
av selskapet, og aksjene ble overdratt 
til gjenværende Eiere.

Selskapets aksjekapital er 450 000 
kroner fordelt på 300 aksjer med 
pålydende 1 500 kroner.

adminiStraSjOn
Ny daglig leder tiltrådte stillingen fra 
01.10. 2006. Etter at daværende dag-
lig leder valgte å fratre stillingen med 

virkning fra 31.03.2006. I perioden 
mellom at daglig leder fratrådte stillin-
gen, og ny leder ble tilsatt, har styrets 
leder formelt innehatt denne stillin-
gen. Administrative støttetjenester er 
leid inn, likeså løpende aktiviteter som 
fakturering og regnskap.

arbEidSmiljØ
Det har på det meste vært 4 ansatte i 
selskapet i 2006, sykefravær er totalt 
4 dager. Det er ikke registrert noen 
form for skader/uhell i virksomheten. 
Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften 
som bra.

likEStilling
Det har ikke vært kvinnelige medlem-
mer i styret i 2006. Ved valg av nytt 
styre bør en bedre kjønnsfordeling 
vurderes.

ytrE miljØ
Selskapet driver ikke operativ virk-
somhet i egen regi. Selskapet har 
som formål å tilby miljømessige gode 
løsninger for lokalt næringsliv. Styret 
kjenner ikke til at selskapet forurenser 
det ytre miljø.

I 2005 ble selskapet sertifisert etter 
kvalitetssystemkravene i henhold 
til NS-EN ISO 9001:2000, og miljø-
styringssystemkravene i henhold til 
NS-EN ISO 14001.

SElSkapEtS Stilling Og 
rESultat av virkSOmhEtEn
Driftsinntektene i 2006 var på 32,9 
mill. kroner og driftskostnadene var 
på 30,3 mill. kroner. Etter styrets 
oppfatning gir det fremlagte regnskap 

et riktig inntrykk av  selskapets stilling 
og resultat av virksomheten. Styret 
foreslår at det framlagte regnskapet 
sammen med opplysningene som er 
gitt i notene fastsettes som selska-
pets årsregnskap. Det er heller ikke 
inntruffet forhold etter regnskapsår-
ets utgang som ikke er tatt hensyn 
til i årsoppgjøret, og som kan ha 
betydning for selskapets resultat og 
stilling.  Styret mener at selskapet vil 
være godt rustet til å møte framtidige 
utfordringer. Etter styrets oppfatning 
er derfor forutsetning for fortsatt drift 
tilstede og har lagt det til grunn for 
regnskapsavleggelsen.

ØkOnOmiSk rESultat Og StyrEtS 
FOrSlag til diSpOnEring
Det økonomiske resultat i selskapet 
for 2006 ble et overskudd på  
kr 1 854 231,-. 

Årsresultatet er en klar forbedring 
i forhold til foregående år. Dette 
skyldes bedre kostnadskontroll, økte 
inntekter og bedre betingelser fra 
noen av våre leverandører.

Styret foreslår at årsoverskuddet 
disponeres slik:
Til dekning av  
fremført tap ................... kr 305 961,-
Tilføres egenkapitalen . kr 1 548 270,-
Sum disponert ............ kr 1 854 231,-

FramtidSutSiktEr
Det er stort og økende behov for 
de tjenester som selskapet tilbyr. 
Deltakelsen i kjedesamarbeidet Retura 
Norge AS forventes fortsatt å gi verdi-
full drahjelp for selskapet.

Aksjepostene fortdeles slik: 
Envina IKS ...................................... 75 aksjer à kr 1 500,- = kr 112.500,-
HAMOS Forvaltning IKS .................. 75 aksjer à kr 1 500,- = kr 112.500,-
Kystmiljø AS ................................... 75 aksjer à kr 1 500,- = kr 112.500,-
Fosen Renovasjon IKS .................... 75 aksjer à kr 1 500,- = kr 112.500,-
Til sammen ................................... 300 aksjer à kr 1 500,- = kr 450 000,-
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hva har pOStmannEn  
mEd til OSS i dag? 
kanskje litt av papiret i denne  
konvolutten har vært her før? når 
avfallet sorteres og gjenvinnes 
spares naturen for unødvendig 
forurensning og ressursene utnyttes 
bedre. Slik bidrar vi til at også 
kommende generasjoner kan glede 
seg over en ren og fruktbar natur.

avFall

hEnting avFall

SOrtEring

gjEnvinning

ny bruk
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