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Mer plast i hyllene.
Stadig mer emballasje lages av plast. Men hva  
skjer etter at plasten har gjort nytte for seg som  
emballasje? Les mer på side 6.
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Envina IKS
Envina IKS ble etablert som et interkommunalt renovasjons
selskap i 2004. dette er derfor vårt 9. driftsår. Envina er eid 
av kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Envina 
sine oppgaver er å tilby gode renovasjonstjenester ut til 
kommunenes innbyggere, samt legge til rette for ombruk og 
gjenvinning via våre miljøstasjoner og bruktbutikker.

Envina skal, på vegne av sine eierkommuner, ta et sam
funnsansvar ved å arbeide målbevisst for å oppnå miljø
riktige og økonomiske gunstige løsninger ved innsamling og 
behandling av avfall for husholdningene og kommunale bygg 
og anlegg. 

Envina ikS – 2012

Eierkommuner: Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal

Etableringsår: 2004

Adresse: Idrettsvegen 1, 7224 Melhus

Web envina.no

Folketall: ca 27 900

Abonnenter: 9 700

omsetning: 25,36 millioner kr

Innsamlede  
avfallsmengder:

10 115 tonn

Antall ansatte: 21

oM EnvInA

04 Envina årsrapport 2012



Et nytt kapittel påbegynt

Envina ikS – 2012

Eierkommuner: Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal

Etableringsår: 2004

Adresse: Idrettsvegen 1, 7224 Melhus

Web envina.no

Folketall: ca 27 900

Abonnenter: 9 700

omsetning: 25,36 millioner kr

Innsamlede  
avfallsmengder:

10 115 tonn

Antall ansatte: 21

Envina skal ha fokus rettet mot sine kunder. dette skal vi ha 
hver dag når vi er ute og henter husholdningsavfall hos våre 
9.700 kunder. vi skal møte kundene profesjonelt på våre 
miljøstasjoner, og legge til rette for en riktig og fornuftig 
kilde sortering. videre skal våre returpunkter for glass og 
metall være tiltalende. I BruktButikken på Melhus skal det 
være trivsel, god kvalitet og et godt «gjenbruksmiljø». 

I 2012 innførte Envina utsortering av plastemballasje. 
Kommunene rundt oss har hatt denne ordningen lenge, og 
tiden var moden for at også våre kunder fikk dette tilbudet. 
Innbyggerne har tatt tilbudet godt i mot, men det er viktig 
å følge opp og informere kunden tett framover. det stilles 
store krav til Envina både når det gjelder effektivitet, og ikke 
minst hvordan vi ivaretar miljøet. Innføring av kildesortering 
av plastemballasje er et miljømessig viktig tiltak som gir et 
positivt bidrag til miljøet. 

det er et godt samarbeid mellom de omkringliggende reno
vasjonsselskapene i regionen. Envina har hatt et tett samar
beid med Steinkjer og hAMoS i forbindelse med utarbeidelse 
av ny forskrift, og med flere renovasjonsselskaper om en 
utredning om et mulig sorteringsanlegg for Midtnorge. 

Envina har i 2012 begynt på et nytt kapittel ved at man har 
økt antall styremedlemmer og valgt ny styreleder. det nye 
styret har ansatt Erik Fenstad som daglig leder fra august 
2012. Envina og de ansatte står foran store utfordringer fram
over. vi skal bygge en ny miljøstasjon på Støren, investere i 
biler og GPSflåtestyring, og på sikt samle våre aktiviteter på 
et nytt hovedanlegg. 

Envina har både motiverte og dyktige medarbeidere. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke både eierne, styret og alle 
ansatte for samarbeidet og den enorme arbeidsinnsatsen 
som er lagt ned i 2012. Til slutt, en spesiell takk til det avgå
ende styret. de har stått på siden oppstart og fram til nå.

Melhus, 20130418

Erik Fenstad
daglig leder

Forord
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nytt tilbud.
I 2012 begynte Envinas kunder å sortere ut plastemballasje. For å hindre lukt, 
skyller de vekk eventuelle matrester. Plasten leverer de i en egen sekk som hentes 
sammen med beholderen for papir/kartong.



Styrets årsberetning
virkSOmhEtEnS FOrmål Og lOkaliSEring
Envina IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies 
av kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. 

Envina har som formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte 
oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet skal i samarbeid 
med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressurs
bruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, 
om bruk og gjenvinning av ulike avfallstyper.

Selskapets administrasjon ligger på varmbo i Melhus kom
mune. Envina har en miljøstasjon på Støren i Midtre Gauldal 
kommune. videre har Envina miljøstasjon på lundamo, 
varmbo og Korsvegen i Melhus kommune. For innbyggere i 
Klæbu kommune, leier Envina kapasitet på heggstadmoen 
fra renholdsverket AS i Trondheim. Envina har to brukt
butikker, en på Støren og en i Melhus sentrum.

rEprESEntantSkap Og StyrE
Envina er organisert i tråd med lov om interkommunale 
selskaper, og har et representantskap og et styre. 

representantskapet består av:
• Jarle Marin Gundersen, leder
• Erling lenvik, nestleder
• Jorid oliv Jagtøyen, medlem

Styret består av:
• John Morten laugsand, leder
• hubertina doeven, nestleder
• Terje Ekle, medlem
• roger Krogstad, ansatt representant fra 30.3.2012  

(rune Malum fram til 30.3.2012)
• ove Eggen, medlem
• Anna Therese Flatmo, medlem
• Marianne løland, medlem

representantskapet har hatt 3 møter og behandlet 17 saker i 
2012. Styret har hatt 14 møter og behandlet 82 saker i 2012.

OrganiSEring Og EiErSkap
Envina IKS sine rettigheter og plikter som interkommunalt 
selskap er fordelt med en tredel på hver eier. 

Envina IKS er eneeier av datterselskapet Envina næring AS. 
Selskapet er opprettet for å betjene næringskunder i kommu
nene. det er regnskapsmessig helt adskilt fra morselskapet, 
og har også et eget styre og revisor.

Envina IKS eier 12,62% av Miljøpartnerne AS. Miljøpartnerne 
eies av tilsvarende IKS innen renovasjon i Midtnorge. hen
sikten med selskapet er å kunne realisere prosjekter på tvers 
av flere IKS, slik som for eksempel utarbeidelse av klimaregn
skapet.

daglig leder er Erik Fenstad fra 20. august 2012. ruth Astrid 
Eng Mule har vært konstituert daglig leder fra 23.6.2011 
til 30.4.2012. reidar Klungervik har vært konstituert daglig 
leder fra 1.5.2012 til 20.8.2012. 

Envina er medlem i Kommunenes Sentralforbund (KS Bedrift) 
som arbeidsgiverorganisasjon. Selskapet har pensjonsordning 
i KlP i henhold til gjeldende tariffavtale. 

anSattE Og OrganiSaSjOn
ved utgangen av 2012 var det totalt 21 medarbeidere fordelt 
20 årsverk. disse fordelte seg slik:
• drift/logistikk: 12 årsverk som renovatører og driftsleder
• Miljøstasjon: 3 årsverk som renovatør og leder
• Bruktbutikkene: 2 personer i til sammen 104% stiling 
• ledelse/administrasjon: 4 årsverk

dette er en reduksjon på 1 årsverk fra 2011. En stilling i 
administrasjonen står vakant.

Sykefraværet totalt er 11%, fordelt med 10,1% på langtids
fravær og 0,9% på korttidsfravær. Envina har analysert de 
bakenforliggende årsaker og har satt i verk tiltak der det er 
behov. Styret ber administrasjonen om å prioritere forebyg
ging og oppfølging av langtidssykemeldte med mål om å få 
redusert sykefraværet i 2013.

Arbeidsmiljø: det ble gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging 
i 2012. det arbeides videre med dette i 2013. vinteren 2011 
medført en del driftsmessige utfordringer hvor renovasjons
biler kjørte ut av veien. I den forbindelse ble en bil kondem
nert uten at det ble personskader. Utover dette mener styret 
og daglig leder at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Envina 

STyrETS BErETnInG

Envina årsrapport 2012 07



er tilknyttet Bygghelsetjenesten Midtnorge, som er med og 
setter opp den årlige hMShandlingsplanen. 

likestilling: I Envina er 15 av 20 årsverk menn. Styret består 
av 3 kvinner og 4 menn. Envina praktiserer en kjønnsnøytral 
personalpolitikk, og styret mener at likestilling er ivaretatt.

diskriminering: dagens avfallssystem er generelt ikke tilret
telagt for universell utforming. Tiltak som er iverksatt høsten 
2012 er å teste ut såkalte «nedgravde containere» hvor 
innkastet blir lavere enn på de tradisjonelle containerne. det 
første anlegget blir ved et kombinert forretnings/bolighus i 
Melhus sentrum. 

driFt Og ytrE miljø
Transport og behandling av avfall medfører utslipp til miljøet. 
Envina sluttbehandler ikke avfallet selv. Envina må i sine 
avtaler med selskapene som behandler dette avfallet, sikre 
at det skjer på miljømessig forsvarlig måte. Envina må også 
legge opp driften slik at man minimaliserer transporten så 
mye som mulig. Til å hjelpe oss med dette innføres det nå 
et GPS flåtestyringssystem. videre er det anskaffet en ny 
renovasjonsbil som blir levert i 2013 i henhold til utskift
ningsplanen.

Envina henter 3 avfallstyper ute hos den vanlige hushold
ningskunde. Fra høsten 2012 ble plastfolie innført i tillegg til 
papp/papir og restavfall. Envina har i tillegg returpunkter for 
glass og metall.

den totale mengden avfall økte fra 9.937 tonn til 10.115 
tonn. Fordeling av dette er vist i tabellen under:

2011 2012

Energiutnyttelse 67,2 % 66,9 %

Gjenvinning 27,8 % 26,8 %

hageavfall 2,7 % 4,0 %

destruksjon 2,0 % 1,9 %

deponi 0,3 % 0,5 %

 

Avfallsmengde per innbygger økt fra 362 kilo til 366 kilo. 
landsgjennomsnittet er 438 kilo. I tillegg til dette kommer 
gjenbruk gjennom Fretexordningen på 62 tonn i 2012, og alt 
som er omsatt gjennom bruktbutikkene.

Bruktbutikkene har gjennom 2012 hatt en økt omsetning 
på 10,7%. det viser at konseptet har begynt å bli kjent i 
lokalmiljøet. omsetningen for de to butikkene var på kr 341 
tusen. resultatet ble et underskudd på kr 317 tusen. det er 
iverksatt tiltak som skal bedre resultatet i 2013.
 
Miljøstasjonene har hatt en økning på antall besøkende fra 
16.145 i 2011 til 17.639 i 2012. dette utgjør en økning på 
9,3%. 

Innen informasjon og arbeidet med holdningsskapende 
arbeid har Envina i 2012 hatt undervisning for voksenopplæ
ringen og i videregående skoler. I tillegg har barnehager hatt 
besøk fra/hos Envina. 

Styret har gjennom sitt arbeid i 2012 sett behovet for å 
modernisere driften av Envina. Styret vil lage en strategi 
for dette slik at man får samlet funksjoner og sikret en mer 
effektiv drift.

årEtS rESultat Og diSpOSiSjOnEr
Selskapets resultat i 2012 har et underskudd på kr 2.944.623. 
det var budsjettert med et underskudd på kr 4.233.000. Sty
ret foreslår at resultatet disponeres ved overføring fra annen 
egenkapital. 

FrEmtidSvurdEring
det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende 
noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for 
resultatet i 2012, og den økonomiske stillingen ved årsskifte. 
det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang 
som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha 
betydning for selskapets resultat og stilling. Styret bekrefter 
at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede 
ved avleggelse av årsregnskapet. 

STyrETS BErETnInG

08 Envina årsrapport 2012



Eierkommunene
Klæbu, Melhus
Midtre Gauldal

kontaktutvalg
Med ledere teknisk/miljø/plan

Styret
4 medlemmer

leder: John Morten laugsand

representantskap
3 medlemmer

leder: Jarle Martin Gundersen

administrasjon
daglig leder: Erik Fenstad

klageorgan
3 medlemmer

organisering av selskapet

• drift • Bruktbutikker
• Miljøstasjoner • Stabsfunksjoner

orGAnISErInG Av SElSKAPET
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På vei mot nytt liv.
Gjenvinning av plast gir høy miljøgevinst og er en voksende industri i rask utvikling.



rEvISJonSBErETnInG
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Avfallsmengder og gjenvinning

Fraksjon leveringssted 2012
mengder (tonn):

2010 2011 2012

restavfall til forbrenning Statkraft varme 6 522 6 274 6 377

Trevirke til energiutnyttelse retura Trv 399 386

Sum energiutnyttelse 6 522 6 673 6 763

Eternitt, asbest, betong o.l. retura Trv 66 34 48

Sum deponi 66 34 48

Farlig avfall veglo Miljøservice AS 93 119 98

Impr. Trevirke retura Trv 41 72 79

risikoavfall Børstad Transport 1 2 1,3

PCBruter norsk Gjenvinning 2 9 4,8

Isolerglass ny 2012 norsk Gjenvinning 5,8

Sum destruksjon 137 202 188,9

Papir, papp, drikkekartonger retura Trv 1 724 1 725 1 737

Plastemballasje ny 2012 retura Trv 16

Glass og metallemballasje veglo Miljøservice AS 274 295 289

Metall Metallco, norsk Gjenvinning 422 409 335

Tekstiler Fretex, Trondheim 57 61 62

landbruksplast o.a. plast retura Trv 128 0 0

PPsekk retura Trv 3 0 0

EPS retura Trv 3 2 3,6

Trevirke retura Trv 337 0 0

EEavfall Weee recycling 226 266 272

Sum gjenvinning 3 175 2 758 2 715

hageavfall Kompost  eget anlegg 525 270 400

Sum hageavfall 525 270 400

Sum avfallsmengder 10 425 9 937 10 115

31.12.12

AvFAllSMEnGdEr oG GJEnvInnInG
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Regnskap

note 2012 2011

driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr

driftsinntekter

Salgsinntekt 1 25 293 453 23 621 447 

Annen driftsinntekt 1 67 240 92 390 

Sum driftsinntekter 25 360 693 23 713 837 

driftskostnader

varekostnad 1 6 705 640 5 578 243 

lønnskostnad 1,2 12 108 726 11 763 402 

Avskrivning på varige driftsmidler 3 2 118 967 2 266 054 

Annen driftskostnad 1 7 536 244 6 863 760 

Sum driftskostnader 28 469 577 26 471 458 

driFtSrESultat -3 108 884 -2 757 621 

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr

Finansinntekter

Annen renteinntekt 1 243 575 335 832 

Sum finansinntekter 243 575 335 832 

Finanskostnader

Annen rentekostnad 1 243 985 292 695 

Sum finanskostnader 243 985 292 695 

nEttO FinanSpOStEr -409 43 137 

OrdinÆrt rES. Før SkattEkOStnad -3 109 294 -2 714 484 

Skattekostnad på ordinært resultat 4 164 671 176 315 

OrdinÆrt rESultat -2 944 623 -2 538 169 

årSrESultat -2 944 623 -2 538 169 

OvErFøringEr

overføringer annen egenkapital 1 2 944 623 2 538 169 

Sum OvErFøringEr -2 944 623 -2 538 169 

rEGnSKAP
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Balanse
noter 31.12.2012 31.12.2011

EiEndElEr

anleggsmidler

immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 232 460 0 

Utsatt skattefordel 414 450 249 779 

varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 2 022 631 2 308 699 

Maskiner og anlegg 3 3 948 491 4 375 803 

driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 2 779 086 3 492 800 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 806 500 806 500 

obligasjoner og andre fordringer 27 941 19 656 

Sum anleggsmidler 10 231 559 11 253 236 

Omløpsmidler

varer 33 110 242 750 

Kundefordringer 873 812 986 045 

Andre fordringer 290 635 82 295 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 6 081 403 11 654 300 

Sum omløpsmidler 7 278 959 12 965 390 

Sum EiEndElEr 17 510 518 24 218 626 

EgEnkapital Og gjEld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 7 104 294 10 048 916 

Sum opptjent egenkapital 7 104 294 10 048 916 

Sum egenkapital 7 104 294 10 048 916 

gjeld

annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 8 7 993 640 9 251 560 

Sum annen langsiktig gjeld 7 993 640 9 251 560 

kortsiktig gjeld

leverandørgjeld 5 1 113 347 1 911 000 

Skyldig offentlige avgifter 350 752 2 056 425 

Annen kortsiktig gjeld 948 486 950 725 

Sum kortsiktig gjeld 2 412 585 4 918 150 

Sum EgEnkapital Og gjEld 17 510 518 24 218 626 

BAlAnSE
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noter
rEgnSkapSprinSippEr:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestem
melser 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 regnskapsåret, 
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 anskaffelseskost. 
varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. varige driftsmidler ned
skrives 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.

inntEkSFøring
Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.

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 kunde
fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt
virksomheten har blitt skattepliktig for den del av virksomheten som retter seg mot kommersiell næringsvirksomhet. virksom
heten er registrert i Foretaksregisteret og er avgiftspliktig for sin virksomhet.

pEnSjOnSFOrpliktElSEr
Selskapet er omfattet av kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning gjennom en 
forsikringsavtale som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelsene er finansiert via sikrede 
ordninger og er ikke balanseført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

noTEr
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nOtE 1 - SalgSinntEkt

Spesifikasjon av resultatregnskap mellom avdeling næring, kommunal og husholdning:

rESultatrEgnSkap avd. kOmmunal avd. huShOldning avd. nÆring

2012 2011 2012 2011 2012 2011

driFtSinntEktEr Og  
driFtSkOStnadEr

driftsinntekter

Salgsinntekter   1 635 354 2 614 561 22 022 236 19 552 530 1 635 863 1 484 355

Annen salgsinntekt 56 67 240 62 335                                   

Sum driftsinntekter 1 635 354 2 614 617 22 089 476 19 614 865 1 635 863 1 484 355

driftskostnader

varekostnad 432 286 373 212 6 175 712 5 135 033 77 642 69 998

lønn inkl.sosiale utgifter 948 699 984 968 9 870 757 9 589 902 1 309 271 1 188 533

Avskriving på varige  

driftsmidler

268 748 329 940 1 483 817 1 504 078 366 401 432 036

                    

andre driftskostnader 445 941 374 202 6 620 654 6 072 038 469 648  417 518

Sum driftskostnader 2 095 674 2 062 322 24 178 881 22 301 051 2 222 962 2 108 085

FinanSinntEktEr Og  
FinanSkOStnadEr

Finansinntekter

Annen renteinntekt 12 996 18 934 217 583 297 964 12 996 18 934

Annen finansinntekt                                                    

Sum finansinntekter 12 996 18 934 217 583 297 964 12 996 18 934

Finanskostnader

Annen rentekostnad 14 004 24 902 215 977 242 892 14 004 24 902

Sum finanskostnad 14 004 24 902 215 977 242 892 14 004 24 902

netto finansposter -1 008 -5 967 1 606 55 072 -1 008 -5 967

OrdinÆrt rESultat - 461 328 546 328 -2 059 858 -2 631 115 -588 107 -629 697

årSrESultat -461 328 546 328 -2 059 858 -2 631 115 -588 107 -629 697

noTEr
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rESultatrEgnSkap mEd budSjEtt

2012 budsjett

driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr

driftsinntekter

Salgsinntekter 23 713 837 24 020 000

Sum driftsinntekter 23 713 837 24 020 000

driftskostnader

varekostnad 5 578 243 4 345 000

lønn inkl.sosiale utgifter 11 763 402 11 095 423

Avskriving på varige driftsmidler 2 266 054 2 385 000

Andre driftskostnader 6 863 760 7 170 000

Sum driftskostnader 26 471 458 24 995 423

driftsresultat -2 757 621 -975 423

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr

Finansinntekter

Annen renteinntekt 335 832 175 000

Annen finansinntekt 0 0

Sum finansinntekter 335 832 175 000

Finanskostnader

Annen rentekostnad 292 695 360 000

Sum finanskostnad 292 695 360 000

netto finansposter 43 137 -185 000

OrdinÆrt rESultat Før Skatt -2 714 484 -1 160 423

nOtE 2 - lønnSkOStnad

Selskapet har hatt 16 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader i år i fjor

lønn 9 096 978 8 891 144

arbeidsgiveravgift 1 447 777 1 373 896

pensjonskostnader 1 078 509 780 019

andre lønnsrelaterte ytelser 485 463 718 343

totalt 12 108 726 11 763 402

ytelser til ledende personer og revisor i år i fjor

daglig leder                                                                             615 170 625 588

Styremedlemmer                                                                     149 166 165 000

revisjonshonorar, som består av:

revisjon                                                                         50 400 45 000

noTEr
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Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har 
etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført.  Forsikrede ordninger omfatter i snitt 16 inn
meldte personer. det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie for kr 1.106.450,. Egenkapitalinnskudd  til KlP er oppført 
som langsiktig fordring i balansen og utgjør kr 27 941.

nOtE 3 - avSkrivning på varigE driFtSmidlEr

konsesjoner, 
patenter, 
lisenser

goodwill

tomter, 
bygning og 
annen fast 
eiendom

maskiner og 
anlegg

driftsløsør 
inventar, 
verktøy

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 0 1 404 520 6 162 205 9 297 285 8 704 445 25 568 455

+ Tilgang 273 482 0 0 537 626 113 225 924 333

 Avgang 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 273 482 1 404 520 6 162 205 9 834 911 8 817 670 26 492 788

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 1 404 520 3 853 506 4 921 481 5 211 645 15 391 151

+ ordinære avskrivninger 41 022 0 286 067 964 939 826 938 2 118 966

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0 0 0

 Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0 0 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 41 022 1 404 520 4 139 573 5 886 419 6 038 583 17 510 118

Balanseført verdi pr 31/12 232 460 0 2 022 632 3 948 492 2 779 087 8 982 671

Prosentsats for ord.avskr 2020 2020 510 1020 1050
 

nOtE 4 - SkattEkOStnad på OrdinÆrt rESultat

Envina IKS ble fra regnskapsåret 2010 ilagt delvis skatteplikt, på den del av virksomheten som retter seg mot det kommersielle 
markedet. vi har derfor skilt ut denne delen i et eget avdelingsregnskap. Fordelingen av inntekter/kostnader henvises til den 
avdeling der de naturlig hører hjemme, og etter forutsetningene som er lagt i budsjettet. det samme gjelder balansepostene.
det er sendt inn egen selvangivelse for den skattepliktige delen av virksomheten.

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

   resultat før skattekostnader   3 109 204

+ Permanente og andre forskjeller 2 524 094  

+ Endring i midlertidige forskjeller   0

= inntekt   -588 110

noTEr
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Spesifikasjon av årets skattekostnad:

 Beregnet skatt av årets resultat   0

= Sum betalbar skatt   0

+/ Endring i utsatt skatt (regnskapsført)   0

+/ Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)   164 671

= Ordinær skattekostnad   -164 671

Skattesats 31.12   28

betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt   0

= betalbar skatt i balansen   0

 

nOtE 5 - FOrdringEr på kOnSErnSElSkap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

pr 31.12. pr 01.01.

Fordringer

Kundefordringer 293 230 5.120

Andre kortsiktige fordringer 0 0

Sum fordringer 293 230 5.120

gjeld

leverandørgjeld 32.533 633.395

Annen kortsiktig gjeld 0 0

Sum gjeld 32.533 633.395

nOtE 6 - bankinnSkudd, kOntantEr O.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 595 517 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 567 987.

nOtE 7 - annEn EgEnkapital

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

nOtE 8 - øvrig langSiktig gjEld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 7.993.640, og pr 31.12. i fjor kr 9.251.560,

noTEr
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nytt produkt, gjenvunnet plast.
Gjenvunnet plast får stadig nye bruksområder og kan brukes til alt fra klær til bildeler.


