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NOR TEKSTIL AS 
Organisasjonsnummer 988 023 868 

 
 
 

ÅRSBERETNING FOR 2018 
 
 

Virksomhet og lokalisering 
Nor Tekstil er Norges ledende aktør innen tekstilservice og vaskeritjenester. Virksomheten 
omfatter 22 industrielle vaskerier som tilbyr vask og utleie av tekstiler til hoteller og 
restauranter, helseforetak, kommuner, offshorebedrifter, samt service og industribedrifter. 
I tillegg har Nor Tekstil 4 butikkutsalg for arbeidstøy, fritidstøy og verneutstyr. 
 
Selskapets hovedkontor er lokalisert i Florø. 
 
 

Årsregnskapet 
Det fremlagte resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling med tilhørende noter 
gir et godt og fullstendig bilde av selskapets økonomiske situasjon ved årsskiftet. Styret 
kjenner ikke til vesentlige forhold oppstått etter balansedagen som har betydning for 
bedømmingen av årsregnskapet. 
 
Selskapets virksomhet er i 2018 utvidet med nye anlegg i Nord Norge og er nå 
landsdekkende. Omsetningen økte med 11,4% til 1 154,3 MNOK. Dette er en vekst på 118,6 
MNOK sammenlignet med året før. Resultat før skatt endte på 34,4 MNOK som er en 
reduksjon på 1,8 MNOK sammenlignet med foregående år.  
 
Resultatet etter skatt for 2018 er marginalt bedre enn styrets forventninger og 
budsjettmålet. Omsetningen ble 26 MNOK høyere enn budsjettert. Lønnskostnadene ble 6 
millioner kroner høyere enn budsjettet. Styret er tilfreds med at lønnsandelen (lønn i forhold 
til omsetning) er lavere enn budsjettmålet, samt at den også viser en fallende tendens siste 
årene.  

 
Styret forventer noe bedre resultatmarginer for 2019. 
 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til 
stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett og resultatprognoser for år 2019, samt 
selskapets langsiktige prognoser for årene fremover. Styret vurderer at Nor Tekstil har en 
tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling. 
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Under vises en historisk utvikling over selskapets omsetning, gjeld og finansiering. 

 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av 2018 på kr 1 434,6 MNOK. Dette er en økning på kr 191,4 
MNOK fra året før og forklares i hovedsak med etablering av nytt hotellvaskeri for Østlandet 
på Berger i Skedsmo kommune. Vaskerianlegget på Ski ble avviklet i 2018. 
Egenkapitalandelen utgjorde ved årsskiftet 24,2 % av totalkapitalen, mot 27,5 % i 2017.  
 
Selskapets netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 2018 på 676 MNOK. Dette er en 
økning på 49 MNOK sammenlignet med året før. Selskapets evne til egenfinansiering av 
investeringer er god, og likviditeten er tilfredsstillende. Selskapet har en sterk kontantstrøm 
generert fra driften. Styret er likevel ikke tilfreds med en EBITDA i forhold til omsetningen på 
22,7 %.  
 
 

Forskning og utvikling 

Nor Tekstil arbeider kontinuerlig med å ta i bruk ny teknologi. Sentralt er arbeidet med 
utvikling av «Insight» som er ny software for ordrebehandling og fornying av vårt ERP 
system. Utviklingen er særlig rettet mot hvordan vi håndterer og analyserer store 
datamengder og lesing av databærere i tekstiler. Det forventes at implementering av Insight 
vil gi vesentlig forbedring i ytelse og driftssikkerhet. Flere av modulene i Insight er ferdig 
utviklet og under testing. Systemet forventes å bli implementert i alle avdelinger i løpet av 
2020 som er i henhold til opprinnelig plan.  
 
I 2018 har vi også etablert et lagersystem for automatisert mellomlagring av 
ferdigproduserte tekstiler. Vi arbeider fortsatt for å optimalisere dette, men ser allerede nå 
at dette gir besparelser i driften.  
 
Videre har vi installert utvidet driftsstyring ved vårt nye anlegg på Berger. Systemet gir 
driftsorganisasjonen tilgang på «real time» data som viser ytelsen på alle maskiner.  
 
I 2018 har vi etablert kundesenter med 5 medarbeidere. I den forbindelse er det også 
etablert egnet software for registrering og behandling av innkomne saker. Informasjon som 
håndteres i kundesenter blir således digitalisert og systematisert for å gi informasjon som 
kan brukes til å forbedre våre tjenester til våre kunder.  
 

Nøkkeltall 2015 2016 2017 2018

Sum Omsetning 928 271 000       1 012 507 000    1 035 683 000    1 154 328 000    

Sum EBITDA 199 330 000       229 865 000       231 202 000       262 531 000       

Sum Egenkapital 292 592 000       321 791 000       342 211 000       346 961 000       

Sum Gjeld 762 195 000       844 306 000       901 081 000       1 087 687 000    

Sum Netto rentebærende gjeld 452 281 000       593 734 000       627 045 400       676 612 600       

Sum Totalkapital 1 054 787 000    1 166 097 000    1 243 291 000    1 434 648 000    

EBITDA i % av omsetning 21,5 % 22,7 % 22,3 % 22,7 %

Sum gjeld i  % av Totalkapital 72,3 % 72,4 % 72,5 % 75,8 %

Netto rentebærende gjeld ifht ti l  EBITDA 2,27 2,58 2,71 2,58

Netto rentebærende gjeld i  % av Totalkapital 42,9 % 50,9 % 50,4 % 47,2 %

Netto rentebærende gjeld i  % av Omsetning 48,7 % 58,6 % 60,5 % 58,6 %

Egenkapital i  % av Totalkapital 27,7 % 27,6 % 27,5 % 24,2 %
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Våre nettsider er også vesentlig oppgradert og bestillingssystem for kunder på egen web 
portal er fornyet, og under implementering.  
 
 

Fremtidig utvikling 
Nor Tekstil er markedsleder i det norske vaskerimarkedet, med i overkant av 40 prosent 
markedsandel. Styret legger til grunn at totalmarkedet for vaskeritjenester i Norge er om lag 
2,6 milliarder kroner på årsbasis. Markedet er økende som følge av økt outsourcing av 
vaskeritjenester samtidig som tjenesteinnholdet videreutvikles.   
 
Konkurranseintensiteten i markedet er generelt sett høy, og det er usikkert hvor mye dette 
vil slå ut på Nor Tekstil sine fremtidige resultater. Forutsetningen for å levere bedre 
resultater i årene som kommer er følgelig avhengig av at markedsprisene øker, og at det 
gjennomføres ytterligere kostnadsreduserende tiltak.  
 
I 2018 åpnet Nor Tekstil et nytt hotellvaskeri på Berger i Oslo. Det er inngått langsiktig 
leiekontrakt for det nye industribygget på omlag 8.000 kvadratmeter. Anlegget er 
spesialisert for å produsere tekstiler til hotellmarkedet på det sentrale Østlandet. Driften har 
gitt marginalt overskudd i oppstartsåret og vi forventer økt inntjeningen på anlegget 
gjennom optimalisering av driften. Miljømålene for vaskeriet er allerede innfridd. Vi bruker 
mindre energi og vann enn beregnet, og utslippene fra anlegget er svært lave. Vi har siste 
årene bygget mange nye vaskerier som alle har lave utslippstall. Det nye anlegget i Oslo har 
likevel betydelig lavere fotavtrykk sammenlignet med disse.  
 
I 2018 etablerte vi oss også i Troms og Finnmark. Markedet i regionen er i vekst og 
anleggene vil få økt aktivitet i 2019.  
 
Nor Tekstil har også overtatt 100 % av aksjene i Tekstilvask Innlandet AS. Nor Tekstil har 
tilført avdelingen noe volum som ligger i nærområdene til bedriften. Tekstilvask Innlandet 
har levert resultat i henhold til budsjettmålet for 2018, og vi forventer noe forbedring i 2019.  
 

Samfunnsansvar 

Nor Tekstil arbeider aktivt for å være et selskap som opptrer ansvarlig utover egen 
verdiskapning og virksomhet. Dette betyr at selskapet vektlegger også andre interessenter 
enn egne ansatte og aksjonærer når styret foretar sine strategiske valg. Samfunnsansvar i 
Nor Tekstil betyr at våre valg i hverdagen skal være bærekraftig også for våre omgivelser. Vi 
er opptatt av: 
 

 At våre virksomheter tar hensyn til nærmiljø, og at vår aktivitet således ikke påfører 
naboer og andre i nære omgivelser vesentlig ulempe 

 At de innsatsfaktorer vi anvender i vår produksjon er miljøvennlige 

 At våre valgte leverandører følger internasjonale anerkjente prinsipper for 
virksomhetsstyring 

 At vi kan bidra til samfunnsnyttige prosjekter som kan gi andre mennesker nytte   

 At vi gjør tiltak som reduserer virksomhetens miljømessige fotavtrykk 
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Nor Tekstil arbeider med samfunnsansvar på ulike måter og arenaer. 
 
Partneravtale med UNICEF  
I begynnelsen av 2018 signerte Nor Tekstil en partneravtale med UNICEF. Den økonomiske 
støtten skal primært anvendes til prosjekter relatert til rent vann og hygiene. Vi vurderer å 
utvide de økonomiske rammene for avtalen i 2019 eller 2020.  
 
Fokus på Etisk Handel  
Nor Tekstil er bransjens største innkjøper av tekstiler. Mesteparten av dette innkjøpet skjer 
fra fabrikker i Asia. Som markedsleder har Nor Tekstil et særskilt ansvar innen området etisk 
handel.   
 
Nor Tekstil stiller krav til at våre tekstilleverandører leverer varer som er produsert i henhold 
internasjonale standarder for etikk og samfunnsansvar. Dette er standarder/sertifiseringer 
som SA 8000 (Social Accountability 8000), BSCI (Business Social Compliance Initiative) eller 
tilsvarende. Det er en klar målsetning at våre leverandører skal arbeide for å oppfylle våre 
retningslinjer for etisk handel. Ved valg av tekstilleverandører er vi særlig opptatt av at disse 
kan dokumentere bærekraft i hele verdikjeden. Det er sentralt å få avklart om de kan 
dokumentere dette gjennom ulike sertifiseringer. Vi prioriterer leverandører som er 
sertifisert, men det er likevel en kjensgjerning at langt fra alle produsenter er det. Nor Tekstil 
ønsker å være en pådriver for at flere sertifiseres. Våre sentrale leverandører må bekrefte 
skriftlig at de følger Nor Tekstil sin Code of Conduct.  
 

Initiativ for Etisk Handel  

Nor Tekstil har siden 2009 vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Vi benytter i dag 
organisasjonen som en aktiv samarbeidspartner. IEH er et ressurssenter og en pådriver for 
etisk handel. Organisasjonens formål er å fremme handel som sikrer opprettholdelse av 
menneske- og arbeidsrettigheter, utvikling og miljø. Flere av Nor Tekstil sine kunder og 
leverandører er medlem. IEH er med på å bidra til at vi og våre samarbeidspartnere sammen 
kan bli bedre innenfor dette området.  

 
Nor Tekstil er bevisst sitt samfunnsansvar  

Nor Tekstil er, gjennom sine leveranser av varer og tjenester til viktige samfunnsområder 
som helsevesen, næringsmiddelindustri, oljeindustri, forsvar mm, selv en viktig 
samfunnsaktør. Vi er pålagt et stort samfunnsansvar med tanke på leveringsdyktighet, -
sikkerhet og -kvalitet, spesielt hva gjelder hygiene. Våre styringssystem for å ivareta våre 
krav innenfor områdene kvalitet, helse, miljø og sikkerhet er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, 
NS-EN ISO 14001 og OHSAS 18000.  
 
 
Prosjekter og aktiviteter i 2018 
Vi har i 2018 etablert et eget prosjekt med mål om å redusere/fjerne bruk av plast som 
emballasje.  

 Vi har allerede enkelte avdelinger som nå bruker tekstiltrekk på traller. Disse 
trekkene erstatter engangs plasttrekk.  
 
 
 
 



   

 

   

  - 5 - 

 Kunder som kjøper mindre volum får normalt sine leveranser i plastemballasje, 
typisk 100 liters plastbagger. Vi prøver nå ut tekstilsekker som alternativ til 
plastsekker.  

 
Vi har noen utfordringer relatert til leveranser til helsesektoren hvor kundene av 
hygienehensyn krever leveranse i plastemballasje. 
 
Vårt mål for prosjektet er å redusere bruken av plastemballasje til absolutt minimum i løpet 
av 2019.  
 
I 2018 har vi også anskaffet 5 elektriske varebiler i Oslo. Bilene er av størrelse «sprinter» og 
er av de første som er levert i Norge. Foreløpig erfaring er at bilene er driftssikre, og at de 
også har tilstrekkelig rekkevidde for bruk i utvidet distribusjon.  
 
 

Arbeidsmiljø og personell 
Avdelingene i Nor Tekstil har i løpet av året satt egne mål for sine arbeidsmiljøaktiviteter, og 
fulgt disse opp lokalt.  
 
Nærvær 
Selskapet satte ved inngangen til år 2018 mål for samtlige avdelinger med hensyn til økt 
nærvær. Resultatene rapporteres hver måned, og det har vært utarbeidet lokale 
handlingsplaner for å nå de mål som er satt.  
 
Måloppnåelse 2018: 
  

 Mål Resultat 

Korttids sykefravær 2,5 % 2,7 % 

Totalt sykefravær 6,5 % 7,9 % 

 
Styret er tilfreds med at korttidssykefraværet er stabilt og nær opptil målsettingen for året. 
Imidlertid er styret ikke tilfreds med at det totale sykefraværet er over 7 %.  Styret 
opprettholder sin langsiktige målsetting om å øke nærværet og redusere fraværet til rundt 
6,5 %, samt stabilisere fraværet under 5 % totalt på lengre sikt.  
 
Vi vil i 2019 gjennomføre tiltak sammen med tillitsvalgte og verneombud for å mobilisere 
våre avdelinger til å arbeide mer systematisk med dette arbeidet. Vi har da allerede 
besluttet å styrke konsernets HR stab slik at vi har sentrale ressurser til å styre og koordinere 
dette arbeidet.  
 
 
Fraværsskader 
Det ble i 2018 registrert 12 fraværsskader i Nor Tekstil, inkludert skader på innleid og 
eksternt personell. Totalt antall fraværsdager ble 174. Antall fraværsdager pr. skade ligger i 
snitt på 15 dager. Dette er også lavere enn gjennomsnittet for industrien som er på 17 dager. 
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Styrets holdning er at hver hendelse med personskade er en for mye, og er ikke tilfreds med  
skadeomfanget i 2018. Alle konsernledermøter blir innledet med rapportering av uønskede 
hendelser innenfor sikkerhet og helse. Ledergruppen har betydelig fokus på dette. 
 
Ved driftsledersamlingene har også sikkerhet betydelig oppmerksomhet fra 
konsernledelsen. Vi mener at dette fokuset, sammen med de tiltak vi iverksetter, nå viser 
positive resultater.  
 
Styret har forventninger til at iverksatte tiltak vil føre til ytterligere forbedringer i årene som 
kommer. 
 
Fagopplæring 
Våren 2016 startet Nor Tekstil kull 2 av sin interne fagopplæring gjennom Nor Tekstil-Skolen.  
Av kullet som startet opp har i alt 24 medarbeidere bestått fagprøven og har nå fått sine 
fagbrev. Nor Tekstil er stolt av å være bransjeledende for fagopplæring av egne ansatte.  
 
Vi har ikke planer for ytterligere fagopplæringsprogram i 2019, men vil vurdere behovet i 
slutten av året.  
 
Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt og samarbeidet med de ansatte sine organisasjoner har 
vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.   
 
Det er etablert eget konsernarbeidsmiljøutvalg samt lokale HMS-utvalg ved hver avdeling. 
 
 

Likestilling og inkludering  
Nor Tekstil har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling og inkludering. Det 
skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell 
orientering eller funksjonsnedsettelse i saker som for eksempel lønn og arbeidsvilkår, 
avansement og rekruttering.  
 
Av Nor Tekstil sine 997 ansatte er det 521 menn og 476 kvinner ved utgangen av 2018.  
 
Av selskapets 16 driftssjefer er det 2 kvinner og 14 menn. I selskapets styre er ett av i alt syv 
styremedlemmer kvinne. I toppledergruppen er det 2 kvinner og 4 menn.  
 
I forbindelse med #metoo-kampanjen er det i 2018 gjennomført allmøter på alle våre anlegg. 
Det er gitt utvidet informasjon til våre medarbeidere med informasjon som belyser 
problemene med trakassering. Det har også blitt gitt oppdatert informasjon om selskapets 
varslingsrutiner. For de avdelingene som har flere fremmedspråklige er denne 
informasjonen også gitt på engelsk.  
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Miljø  

Miljøarbeidet er høyt prioritert i Nor Tekstil. All virksomhet i Nor Tekstil drives innenfor de 

rammer som er gitt av offentlige myndigheter. Også i 2018 er det satt i verk tiltak for 

ytterligere å forbedre miljøprestasjonene. 

 

 

Miljøstyringssystem 

Nor Tekstil har samordnet sine styringssystemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 

(HMSK) der miljøledelse inngår som en vesentlig del. I 2018 har selskapet blitt sertifisert 

etter de nyeste ISO-standardene for miljøledelse og kvalitetsstyring, NS-EN ISO 14001:2015 

og NS-EN ISO 9001:2015. I tillegg er selskapet resertifisert etter arbeidsmiljøstandarden SN-

BS OHSAS 18001:2007 

 

Miljøpolitikk 

Miljøpolitikk er etablert som en del av den generelle politikken for helse, miljø, sikkerhet og 

kvalitet. Nor Tekstil skal være ledende når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 

(HMSK) i vaskeribransjen. Ved samordningen av styringssystemer har selskapet fått etablert 

en enhetlig og tydelig virksomhetsstyring med basis i anerkjente standarder og 

myndighetskrav. Med bakgrunn i disse styringssystemene har Nor Tekstil utarbeidet en 

miljøpolitikk hvor vi blant annet forplikter oss til:  

 

 Overholdelse av lovbestemte krav til arbeidsmiljø og til vern om det ytre miljø, samt 

myndighetskrav knyttet til leveranser av våre varer og tjenester, 

 Forebygging av uhell og hendelser som kan føre til skade på helse og miljø, eller til 

redusert kvalitet på våre tjenester, 

 Kontinuerlig arbeid for et bedre arbeidsmiljø, økt sikkerhet og bedre vern om det ytre 

miljø, 

 Kontinuerlige forbedringer av styringssystemer og prosesser for å sikre samsvar med 

krav fra kunder, myndigheter og andre interessenter og 

 sette krav til underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder HMSK 

 

Styret er av den oppfatning at de krav og forpliktelser som ligger i den vedtatte 

miljøpolitikken, vil ytterligere styrke konkurransekraften til Nor Tekstil i årene som kommer. 

 



   

 

   

  - 8 - 

Miljømål og måloppnåelse 2018 

  Enhet Mål 2018 Resultat 2018 

Vannforbruk liter/kg tøy < 8,0 7,5 

Energi kWh/kg tøy < 1,20 1,18 

Karbondioksid CO₂ g/kg tøy < 250 242 

Nitrogendioksider NOₓ mg/kg tøy < 135 135 

Svoveldioksid SO₂ mg/kg tøy < 5,0 3,3 

Andel av produksjonsvolum fra 
svanemerkede avdelinger 

> 80 % 71% 

 
Målene for vann- og energiforbruk, samt utslipp av forbrenningsgasser er oppfylt for 2018. 
Målet om 80 % av volumet fra svanemerkede vaskerier er ikke oppnådd for 2018.  
Årsaken til dette er at det nye hotellvaskeriet for Østlandet må ha en driftsperiode med 
registrering av vann-, energi- og kjemikalieforbruk før lisens for svanemerking kan utstedes. 
Det forventes at lisens for det nye hotellvaskeriet innvilges første halvår 2019. 
 
 
Miljøregnskap vann- og energiforbruk, utslipp til luft 
Selskapet har etablert miljøregnskap som måler vann- og energiforbruket, samt utslipp til 
ytre miljø. 
 

Forbruk / utslipp pr kg tøy  2017  2018  Enhet 
Vannforbruk liter 8,3 7,5 liter 

Energi forbruk 1,238 1,179 kWh 

  Elkraft 0,187 0,186 kWh 

  Fyringsolje 0,101 0,037 kWh 

  Naturgass 0,488 0,432 kWh 

  Propan 0,457 0,516 kWh 

  Annet  0,004 0,008 kWh 

  Fyring totalt 1,051 0,993 kWh 

          

Utslipp CO₂ kg 4) 256 242 g 

Utslipp NOₓ kg 141 135 mg 

Utslipp SO₂ kg 8,9 3,3 mg 

 
Det er en betydelig reduksjon (10 %) i vannforbruket fra 2018. Den viktigste årsaken til dette 
er det nye hotellvaskeriet for Østlandet. Her er det lagt spesielt vekt på gjenbruk av vann, 
noe som medfører en halvering av vannforbruket i forhold til gjennomsnittsforbruket i Nor 
Tekstil. Det nye vaskeriet bidrar også i stor grad til lavere gjennomsnittlig energiforbruk på 
om lag 5 %. Utslipp av CO₂ og NOₓ reduseres tilsvarende. Vi forventer ytterligere reduksjoner 
av utslipp i 2019.  
 
Styret har i forbindelse med årsregnskapet også behandlet miljøregnskapet og satt nye mål 
for 2019.  
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Svanemerking 
I 2018 kom det nye kriterier for svanemerkede vaskerier / tekstilservice. Nor Tekstil har vært 
aktiv i høringsprosessen og kommet med innspill i forbindelse med denne. Eksisterende 
lisenser vil gjelde frem til våren 2020. På slutten av 2018 ble det sendt inn 2 søknader om 
lisens (Oslo og Ålesund). Lisens for disse vaskeriene forventes å være klar i starten av 2019, 
og det er planlagt ytterligere 3-4 lisenser i løpet av 2019. 
 
Viktige tiltak i 2018 
Våren 2018 ble det nye hotellvaskeriet på Berger satt i drift. Her er det tatt i bruk den nyeste 
teknologien for å redusere forbruk og utslipp. Vannforbruket er om lag halvparten av det 
gjennomsnittlige forbruket i Nor Tekstil. Det er også registrert betydelige reduksjoner i 
energiforbruket. Her forventes det ytterligere reduksjoner etter hvert som prosessene 
optimaliseres. Det er også tatt i bruk nye konsepter for lavere vasketemperaturer og 
vaskekjemikalier som i sin helhet er miljømerket med EU Ecolabel. 
 
Høsten 2018 ble det, med støtte fra Enova, kjøpt inn fem store elektriske varebiler for lokal 
distribusjon i Oslo.  
 
I 2018 ble det også startet opp et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Sintef Energi / NTNU, 
for å se på muligheter for å utvikle en ny type høytemperatur varmepumpe for produksjon 
av damp på 180 °C for bruk til vaske- og tørkeprosesser i vaskerier. Prosjektet er innvilget 
støtte fra Forskningsrådet. 
 
Tiltak for ytterligere forbedringer 
Det er styrets oppfatning at selskapet de siste årene har oppnådd betydelige 

miljøforbedringer. Det vil være utfordrende å hente ut tilsvarende effekter i årene som 

kommer. Andre produksjonsmetoder samt innføring av ny teknologi for gjenvinning av 

energi og vann er nødvendig for å oppnå videre forbedringer i årene som kommer, og styret 

vil initiere ytterligere tiltak som vil styrke selskapet sin miljøposisjon. 

Styret er tilfreds med at selskapet de siste årene har lykkes med å redusere forbruket av 

vann og energi pr. produsert kilo betydelig.  

 

Finansiell risiko 

 
Markedsrisiko: 
Nor Tekstil har langsiktige leveringsavtaler med alle vesentlige og større kunder. Varigheten 
på disse avtalene er i hovedsak fra tre til fem år.  
 
Ved avlegging av årsregnskapet er det en vesentlig nasjonal hotell-kjedekontrakt som vil bli 
utlyst i konkurranse, og som i dag betjenes av Nor Tekstil. Det forventes at konkurransen om 
avtalen blir hard. Nor Tekstil har betydelig geografisk dekning, og har også flere moderne 
anlegg med lave variable enhetskostnader. Dette styrker vår konkurransekraft. Videre kan vi 
dokumentere våre resultater innenfor områder som miljø og bærekraft.  
 
 

 





DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017

Salgsinntekt 2,7 1 153 949 787 1 035 493 440
Annen driftsinntekt 377 811 189 681
Sum driftsinntekter 1 154 327 598 1 035 683 121

Varekostnad 27 586 159 25 158 780
Lønnskostnad 3 536 217 245 495 338 812
Ordinær avskrivning 5,6 203 429 011 180 693 129
Annen driftskostnad 4,7,8,16 327 993 312 283 983 310
Sum driftskostnader 1 095 225 727 985 174 031

Driftsresultat 59 101 871 50 509 090

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekt 758 415 546 429
Annen finansinntekt 328 078 609 551
Rentekostnad 21 464 465 14 887 120
Annen finanskostnad 4 319 014 599 097
Netto finansresultat -24 696 986 -14 330 237

Ordinært resultat før skattekostnad 34 404 885 36 178 853

Skattekostnad på ordinært resultat 14 4 654 658 5 758 990

Ordinært resultat 29 750 227 30 419 863

ÅRSRESULTAT 29 750 227 30 419 863

TOTALRESULTAT
Årsresultat 29 750 227 30 419 863
Andre innregnede inntekter 0 0

SUM TOTALRESULTAT 29 750 227 30 419 863

OVERFØRINGER
Avsatt til utbytte 25 000 000 10 000 000

Avsatt til annen egenkapital 4 750 227 20 419 863

Sum overføringer 29 750 227 30 419 863

Nor Tekstil AS

Resultatregnskap



EIENDELER Note 2018 2017

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler   
Goodwill 5 160 128 757 140 128 757
Andre immaterielle eiendeler 5 12 728 206 9 379 372
Sum immaterielle eiendeler 172 856 963 149 508 129

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6,13 64 625 585 62 059 701
Maskiner, anlegg og transportmidler 6,13 686 781 142 576 958 638
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner 6,13 37 042 751 31 859 220
Tekstiler 6,13 239 218 665 214 473 854
Sum varige driftsmidler 1 027 668 143 885 351 413

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 9 8 269 988 0
Lån til foretak i samme konsern 7,8 10 447 796
Investeringer i tilknyttet selskap 9 431 000 431 000
Investeringer i aksjer og andeler 9 3 500 000 3 500 000
Sum finansielle anleggsmidler 22 648 784 3 931 000

Sum anleggsmidler 1 223 173 890 1 038 790 542

OMLØPSMIDLER

Varer 13 21 522 189 18 032 235

Fordringer
Kundefordringer 8,13 145 568 569 152 020 164
Andre fordringer 8 26 023 942 19 320 651
Sum fordringer 171 592 511 171 340 815

Bankinnskudd, kontanter o.l. 15 18 359 224 15 127 817
 
Sum omløpsmidler 211 473 924 204 500 867

SUM EIENDELER 1 434 647 814 1 243 291 409
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Balanse



EGENKAPITAL OG GJELD Note 2018 2017

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 10, 11 150 000 000 150 000 000
Sum innskutt egenkapital 150 000 000 150 000 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 11 196 960 885 192 210 658
Sum opptjent egenkapital 196 960 885 192 210 658

Sum egenkapital 346 960 885 342 210 658

GJELD

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 14 74 554 255 69 899 597
Sum avsetninger for forpliktelser 74 554 255 69 899 597

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 12,13 582 586 000 590 750 000
Sum annen langsiktig gjeld 582 586 000 590 750 000

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 12,13 99 468 603 39 670 431
Leverandørgjeld 164 036 253 55 851 178
Skyldige offentlige avgifter 38 706 989 40 967 162
Utbytte 7,11 25 000 000 10 000 000
Annen kortsiktig gjeld 103 334 829 93 942 383

Sum kortsiktig gjeld 430 546 674 240 431 154

Sum gjeld 1 087 686 929 901 080 751

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 434 647 814 1 243 291 409

Oslo, 14. mars 2019

Leif Gunnar Belsvik Espen Lauritzen

Styrets leder | Administrerende direktør Styremedlem

Ove Egil Belsvik Tor Lauritzen

Styremedlem Styremedlem

Finn Olav Ås Lars Asbjørn Kampestuen

Styremedlem Styremedlem

Tove Renate Haugnes

Styremedlem
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2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Ordinært resultat før skattekostnad 34 404 885 36 178 853

Periodens betalte skatt 0 0

Ordinære avskrivninger 203 429 011 180 693 129

Tap (+)/gevinst (-) ved salg av anleggsmidler -242 883 -565 964

Endring i varer -3 489 954 -1 496 623

Endring i kundefordringer 6 451 595 -34 079 437

Endring i leverandørgjeld 108 185 075 -3 552 418

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 428 983 29 883 543

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 349 166 712 207 061 083

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 2 608 324 580 188

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -345 430 815 -228 900 095

Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -26 029 202 -1 764 542

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -18 717 784 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -387 569 477 -230 084 449

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Netto utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -76 000 000 -68 000 000

Netto innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 150 000 000 100 000 000

Netto endring i benyttet trekkrett -22 365 828 -528 441

Utbetaling av utbytte -10 000 000 -10 000 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 41 634 172 21 471 559

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 3 231 407 -1 551 807

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 15 127 817 16 679 624

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 * 18 359 224 15 127 817

* Selskapet har samlede ubenyttede trekkrettigheter hos finansieringsinstitusjon på Mnok. 227,7.

  pr. 31. desember 2018. Se for øvrig note 12.

Nor Tekstil AS

Kontantstrømoppstilling



Note 1 Regnskapsprinsipper

Finansielle eiendeler

Ny regnskapsstandard, IFRS 9, finansielle instrumenter, trådte i kraft 1. januar 2018. Standarden erstattet IAS 39 og 

regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 har en mer 

prinsippbasert tilnærming til om et instrument skal måles til amortisert kost eller virkelig verdi. Etter IFRS 9 er det bare 

finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol, og som selskapet holder for å motta 

kontraktsmessige kontantstrømmer, som skal måles til amortisert kost. Andre instrumenter skal måles til enten virkelig verdi 

med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) eller til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. 

Overgang til IFRS 9 vil ikke medføre endring i klassifisering av selskapets finansielle instrumenter. Dette medfører at alle 

egenkapitalinvesteringer fortsatt måles til virkelig verdi, men det blir opp til selskapet å velge hvordan periodens 

verdiendring skal bokføres i regnskapet: 

1) Over resultat, dvs. finansinntekt eller finanskostnad, eller

2) Over OCI/andre inntekter og kostnader

Valg av prinsipp gjøres på instrumentnivå, altså investering for investering. 

Historisk har selskapets praksis vært å klassifisere alle aksjeinvesteringer som finansielle eiendeler målt til virkelig verdi, 

hvor verdiendringer er ført over resultatet, dvs. finansinntekt eller finanskostnad. Selskapet vil fortsette med denne 

praksisen.

Både etter IAS 39 og IFRS 9 skal alle derivater måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Som unntak fra 

denne hovedregelen kan sikringsbokføring benyttes. Selskapet har per i dag ingen instrumenter som blir påvirket av 

overgangen. 

Ny tapsmodell: 

Etter IAS 39 skal nedskriving for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. 

Tapsavsetninger etter IFRS 9 skal baseres på forventet tap, uten en tilsvarende "terskel" (objektive bevis) som i IAS 39. 

Selskapet har i all hovedsak fordringer som har korte forfall, noe som medfører uvesentlig forskjell i tapsavsetningene, og 

overgangen til IFRS 9 vil derfor ha liten effekt. Selskapet benytter den forenklede metoden (lifetime expected credit losses). 

Selskapet har valgt å implementere standarden uten tilbakevirkende kraft fra og med regnskapsåret den implementeres, 

dvs. uten tilpasning av sammenligningstall. 
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Selskapsinformasjon

Hovedvirksomheten til Nor Tekstil AS er levering tekstilservice og vaskeritjenester til bedriftskundemarkedet i Norge. Nor 

Tekstil AS har spesialisert seg på vask og utleie til helsesektoren, hoteller, industri, handels- og servicebedrifter. Totalt har 

selskapet 22 produksjonsenheter og 4 butikker. 

Selskapets hovedkontor har besøksadresse Industrivegen 24, Florø.

Hovedprinsipper

Selskapet avlegger årsregnskap i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-9 i overensstemmelse med forenklet IFRS 

(International Financial Reporting Standards) slik dette er regulert i forskrift av 21. januar 2008 gitt av Finansdepartementet.

Regnskapet er presentert i norske kroner som er selskapets funksjonelle valuta. Selskapsregnskapet er utarbeidet og 

basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: Eiendeler tilgjengelig for salg, finansielle derivater og 

finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi over resultat.

Unntak fra forenklet IFRS er valgt for utbytte og konsernbidrag i det regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk 

er videreført. Selskapet varslet i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 2017 at selskapet fra 1.1.2018 ville 

utarbeide regnskap i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk, viser til omtale i note 18 i årsregnskapet for 

2017. Denne beslutningen ble reversert med virkning fra 1.1.2018. 
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Andre immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av 

virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til 

gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående 

tilvirkningsutgifter. 

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller 

avhendet, blir kostprisen og akkumulert avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuelle tap eller gevinst fra 

avhendingen blir resultatført.

Kostpris for eiendelen er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette eiendelen i 

stand før bruk. Utgifter påløpt etter at eiendelen er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I 

tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold, vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang 

varige driftsmidler. 

Anlegg under utførelse klassifiseres som varige driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til eiendelen.

Tomter avskrives ikke, og anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før eiendelen er tatt i bruk. Andre driftsmidler avskrives 

etter den lineære metode, slik at eiendelens anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. 

Avskrivningsperiode og - metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de 

økonomiske realiteter til eiendelen. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 

Goodwill

Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på dato for oppkjøp er klassifisert 

som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringen.

Goodwill avskrives ikke. For alle vurderingsenheter foretas det imidlertid en årlig vurdering for å verifisere om verdien 

fortsatt er til stede. Valg av vurderingsenhet er gjort ut fra hensyn til hvor det er mulig å identifisere og skille ut 

kontantstrømmer knyttet til virksomheten. En vurderingsenhet kan omfatte goodwill fra flere transaksjoner, og 

nedskrivningstesten foretas på samlet balanseført goodwill i vurderingsenheten. Fremtidige kontantstrømmer tar 

utgangspunkt i historiske resultater samt budsjetter og plantall som er godkjent av ledelsen. Utover planperioden, som i de 

fleste tilfeller er fem år, er det lagt til grunn en utvikling i kontantstrøm i samsvar med markedsforventninger for den type 

virksomhet som inngår i vurderingsenheten. 

Avkastningskravet er basert på en vurdering av hva som er markedets avkastningskrav til den type virksomhet som inngår i 

vurderingsenheten. Dette avkastningskravet reflekterer risikoen i virksomheten. 

Ved hvert rapporteringstidspunkt og dersom det foreligger indikasjoner på fall i materielle og immaterielle eiendelers verdi, 

vil eiendelenes gjenvinnbare beløp estimeres for å beregne eventuell nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 

eiendelens markedsverdi med fratrekk av salgskostnader og bruksverdi. Eiendelenes balanseførte verdi nedskrives 

umiddelbart til gjenvinnbart beløp dersom balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp.
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Lån fra kredittinstitusjon

Lån fra kredittinstitusjon regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for 

transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. 

Forskjellen mellom det utbetalte beløp (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets 

løpetid.

Fordringer

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til 

amortisert kost, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive 

indikatorer for at enheten ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer 

hos kunden, sannsynlighet for konkurs og utsettelser ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringen må 

nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede 

kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endring i avsetning resultatføres som annen driftskostnad.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere 

enn tre måneder fra anskaffelse.

Ytelser til ansatte, pensjonsforpliktelser

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.

Ved deltakelse i ytelsesbaserte flerforetaksordninger, regnskapsfører foretaket sin andel av den ytelsesbaserte 

pensjonsforpliktelsen, pensjonsmidler og kostnad tilknyttet pensjonsordningen. Når det ikke foreligger tilstrekkelig 

informasjon til å regnskapsføre en flerforetaksordning som en ytelsesbasert pensjonsordning, regnskapsføres ordningen 

som om den var en innskuddsordning.

Leieavtaler

Finansielle leieavtaler

En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den i det vesentlige overfører all risiko og avkastning forbundet 

med eierskap. I regnskapet presenteres finansielle leieavtaler på tidspunkt for avtaleinngåelse som eiendel og gjeld, lik 

kostprisen til eiendelen. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp 

blir separert i et renteelement og et avdragselement. Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. 

Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. 

Operasjonelle leieavtaler

Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. 

Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden.
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Skatt

Inntektsskatt på periodens resultat består av periodeskatt og utsatt skatt.

Periodeskatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og 

eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. 

Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjeldsmetode, ved å ta midlertidige hensyn til forskjeller mellom balanseført 

verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessige verdier. Det tas ikke hensyn til følgende 

midlertidige forskjeller: goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget og forskjeller relatert til investeringer i 

datterforetak som ikke antas å reversere i overskuelig fremtid. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventinger om 

realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser, og er beregnet med skattesatser gjeldende 

på balansedag.

Eiendeler ved utsatt skatt innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig 

skattesmessige resultater. Eiendeler ved utsatt skatt reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil 

bli realisert.

Avsetninger

En avsetning innregnes i balansen når enheten har en eksisterende rettslig forpliktelse eller underforstått plikt, som følge av 

en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm av økonomiske fordeler fra enheten for å innfri 

forpliktelsen. Dersom effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige 

kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, 

hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Leverandører og andre kortsiktige forpliktelser

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser regnskapsføres til kostpris.

Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper

Ny standard, IFRS 15, "Driftsinntekter fra kontrakter med kunder" trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2018.  Den nye 

standarden tilsidesetter IAS 18, "Inntektsføring". Inntektsføringen etter IFRS 15 skal skje i takt med selskapets oppfyllelse 

av sine leveringsforpliktelser overfor sine kunder. Standarden legger opp til en ny fem-stegs modell for vurdering av 

tidspunkt for inntektsføring og måling av inntekter. Nor Tekstil har gjort en vurdering av IFRS 15 og funnet at innføring 

standarden ikke har konsekvenser for inntektsføringen i 2018 sammenlignet med tidligere standard IAS 18. 

Inntekt resultatføres når den er opptjent, normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntekter er 

fratrukket merverdiavgift, rabatter og bonuser.

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. 

Kjøp og salg i utenlandsk valuta er registrert til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Kursgevinster- og tap inngår i netto 

finanskostnad.

Netto finanskostnader omfatter rentekostnader på lån, renteinntekter på investerte midler, utbytteinntekter, agio og 

gevinst/tap på sikringsinstrumenter som innregnes i resultat. Renteposter innregnes i resultatet basert på effektiv rente 

metode etter hvert som de opptjenes. Renteelement i betaling under finansielle leieavtaler innregnes i resultatet basert på 

effektiv rente metode. 
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Markedsrisiko                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Generelt

Selskapet har langsiktige leveranseavtaler med alle vesentlige og større kunder. Varigheten på avtalene løper i hovedsak 

fra tre til fem år.

Valutarisiko

Valutarisiko er risiko for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av 

valutakursendringer. Alt salg skjer i norske kroner. En betydelig del av investeringer i varige driftsmidler  blir foretatt i 

utenlandsk valuta. Investeringer i utenlandsk valuta er ikke sikret.

Renterisiko

Renterisiko er risiko for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av 

endringer i markedsrenten.

Selskapets renterisiko er knyttet til rentebærende gjeld. På balansedagen har selskapet flytende rente basert på 3 mnd 

NIBOR lån og det er ikke inngått noen form for rentebytteavtaler.

Prisrisiko

Prisrisiko er risiko for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av 

endringer i markedspriser (bortsett fra endringer som skyldes rente- eller valutarisiko), uansett om disse endringene 

forårsakes av faktorer som er spesifikke for det enkelte finansielle instrumentet eller dets utsteder, eller av faktorer som 

påvirker alle tilsvarende finansielle instrument som omsettes i markedet.

Selskapets investeringer i finansielle instrument og fremtidige kontantstrømmer derav anses som uvesentlig. Prisrisikoen 

vurderes tilsvarende.

Innsats og lønnsrisiko

Innsats og lønnsrisiko er risiko for at fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser på 

innsatsfaktorer knyttet til løpende drift og endring i det generelle lønnsnivå.

Lønnskostnad utgjør en betydelig del av selskapets totale kostnadsbilde og mindre justeringer i lønnsnivå får en større 

innvirkning på selskapets inntjening alt annet likt. Lønnsrisiko styres i en viss utstrekning gjennom leveranseavtale med 

kunde ved at avtalt pris på leveranser justeres forholdsmessig.

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Utarbeidelse av selskapets regnskap medfører at ledelsen gjør estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar 

forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp 

for eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader.

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive 

forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet. Endringer innregnes i den 

perioden endringene oppstår.

Fremtidige resultater kan avvike ikke uvesentlig fra nevnte vurderinger.

For nærmere informasjon om estimatusikkerhet, som kan medføre en vesentlig justering av beløpene innen neste 

regnskapsår, henvises det til følgende noter:

Test av verdifall på goodwill, beregning av gjenvinnbart beløp på kontantstrømgenererende enheter, jfr. note 5 

"Immaterielle eiendeler"

Estimater knyttet til avsetninger for tap på kundefordringer, jfr. note 8 "Fordringer og kredittrisiko"

Finansielle risikofaktorer

Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko som kan kategoriseres i gruppene kredittrisiko, likviditetsrisiko og 

markedsrisiko (valuta-, rente-, pris-, innsats og lønnsrisiko). Selskapets overordnede risikostyring fokuserer på 

kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle 

resultater. Selskapets økonomiavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike 

driftsenhetene og selskapets styre. 
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Markedsrisiko                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Generelt

Selskapet har langsiktige leveranseavtaler med alle vesentlige og større kunder. Varigheten på avtalene løper i hovedsak 

fra tre til fem år.

Valutarisiko

Valutarisiko er risiko for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av 

valutakursendringer. Alt salg skjer i norske kroner. En betydelig del av investeringer i varige driftsmidler  blir foretatt i 

utenlandsk valuta. Investeringer i utenlandsk valuta er ikke sikret.

Renterisiko

Renterisiko er risiko for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av 

endringer i markedsrenten.

Selskapets renterisiko er knyttet til rentebærende gjeld. På balansedagen har selskapet flytende rente basert på 3 mnd 

NIBOR lån og det er ikke inngått noen form for rentebytteavtaler.

Prisrisiko

Prisrisiko er risiko for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av 

endringer i markedspriser (bortsett fra endringer som skyldes rente- eller valutarisiko), uansett om disse endringene 

forårsakes av faktorer som er spesifikke for det enkelte finansielle instrumentet eller dets utsteder, eller av faktorer som 

påvirker alle tilsvarende finansielle instrument som omsettes i markedet.

Selskapets investeringer i finansielle instrument og fremtidige kontantstrømmer derav anses som uvesentlig. Prisrisikoen 

vurderes tilsvarende.

Innsats og lønnsrisiko

Innsats og lønnsrisiko er risiko for at fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser på 

innsatsfaktorer knyttet til løpende drift og endring i det generelle lønnsnivå.

Lønnskostnad utgjør en betydelig del av selskapets totale kostnadsbilde og mindre justeringer i lønnsnivå får en større 

innvirkning på selskapets inntjening alt annet likt. Lønnsrisiko styres i en viss utstrekning gjennom leveranseavtale med 

kunde ved at avtalt pris på leveranser justeres forholdsmessig.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risiko for at en part i et finansielt instrument vil påføre en part et finansielt tap ved ikke å kunne innfri en plikt.

Selskapets kredittrisiko er hovedsaklig avgrenset til kundefordringer. Selskapet har inngått avtale med ekstern aktør om 

betalingsoppfølging og relaterte tjenester. Historiske tap har vært marginale. Økt uro i finans- og realøkonomien vil imidlertid 

øke selskapets totale kredittrisiko. Tiltak som hyppig utfakturering og tett oppfølging av kunderelasjoner forventes å bidra til 

et lavt tapsnivå også i nær fremtid.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risiko for at et foretak vil støte på vanskeligheter med å oppfylle plikter tilknyttet finansielle forpliktelser.

Selskapet har inngått avtale med en finansinstitusjon om trekkrettigheter vedrørende normal drift og

investeringer. Avtalen bidrar til selskapes målsetning om å opprettholde fleksibilitet i finansieringen knyttet til drift, 

investering og virksomhetsoppkjøp.

Nye standarder fra 1.1.2019

IFRS 16 Leieavtaler

IASB vedtok i 2016 ny standard for leasing, med implementering fra 1. januar 2019. Hovedregelen i den nye standarden er 

at leietaker skal innarbeide alle leieavtaler i balansen. Leietaker skal innarbeide forpliktelse til å betale leie, samt tilhørende 

"rett til bruk av eiendel" for bruk av underliggende eiendel over leieperioden. Nor Tekstil har foretatt en vurdering av effekter 

av overgang til ny regnskapsstandard fra 1.1.2019, se nærmere omtale i note 18. 
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Note 2 Salgsinntekter

2018 2017

1 109 821 021    996 157 534      

44 128 766         39 335 906        

Sum 1 153 949 787    1 035 493 440   

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte

2018 2017

Lønn 465 691 135 429 736 132

Arbeidsgiveravgift 49 679 302 48 179 907

Pensjoner 12 877 193 11 694 800

Andre ytelser 7 969 615 5 727 973

Sum 536 217 245 495 338 812

Antall sysselsatte årsverk 814 811

Antall ansatte

Menn 521 494

Kvinner 476 434

Sum 997 928

Daglig

Styret leder

Lønn 0 2 076 896

Andre ytelser 0 6 512

Det foreligger ikke forpliktelser til å yte daglig leder / styrets leder særskilt vederlag ved opphør eller endring av 

ansettelsesforholdet / vervet. Det foreligger heller ikke avtaler om bonuser, overskuddsdelinger og lignende til 

fordel for daglig leder / styrets leder.

Nor Tekstil leier ut og vasker tekstiler for offentlige- og privateide bedrifter og institusjoner i hele Norge. Selskapet tilbyr 

samtlige segmenter innenfor vaskeritjenester; vask og utleie av sengetøy, institusjonstøy, restauranttekstiler, kokketøy, 

arbeidstøy, matter og mopper. I tillegg kommer salg av arbeidstøy og vernetøy gjennom selskapets butikkutsalg. Det har 

ikke forekommet endringer i virksomhetsområder gjennom 2018.

Omsetning pr virksomhetsområde:

Vask- og utleie av tekstiler 

Salg av arbeidstøy og vernetøy
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Note 4 Godtgjørelse til revisor og samarbeidende selskaper

Deloitte AS                2018 2017

Lovpålagt revisjon 572 120 404 756

Regnskapsteknisk bistand 33 000 27 500

Andre attestasjonstjenester 16 800 9 184

Andre tjenester utenfor revisjon 134 170 446 021

Sum 756 090 887 461

Deloitte Advokatfirma DA

Juridisk bistand 1 198 607 1 260 093

Sum 1 198 607 1 260 093

Samlet honorar 1 954 697 2 147 554

Note 5 Immaterielle eiendeler

Tekst Goodwill Kunderelasjoner Datasystem Sum

   Anskaffelseskost 01.01 248 899 491 11 040 000 9 254 087 269 193 578

+ Tilgang til kostpris 20 000 000 3 800 000 2 684 595 26 484 595

-  Avgang til kostpris 0 0 0 0

-  Samlede av- og nedskrivninger 108 770 734 8 680 763 5 369 712 122 821 209

= Bokført verdi 31.12. 160 128 757 6 159 237 6 568 970 172 856 964

   Årets av- og nedskrivninger 0 2 514 588 621 173 3 135 761

Goodwill pr virksomhetskjøp

Kostpris

Selskap Tilgang år på goodwill Bokført verdi

2005 45 471 261 40 662 011

2005 47 888 076 38 029 936

2005/06 147 724 815 53 621 524

2011 3 306 997 3 306 997

2012 600 000 600 000

2012 408 342 408 342

2016 3 500 000 3 500 000

2018 20 000 000 20 000 000

SUM 268 899 491 160 128 757

Nor Tekstilservice 

Vidar Vask og Renseri AS

Askøy Vask og Rens AS

Rens & Vask AS og Rens & Vask ANS

Svelgen Vaskeri AS

Lofoten Vask og Rens AS

BB Tekstilservice 

Total Tekstil 

Testing av verdier goodwill

Nedskrivningstesting av balanseførte verdier foretas ved en neddiskontering av forventet fremtidig kontantstrøm fra den 

enkelte kontantstrømgenererende virksomhet. Vurderingen er basert på selskapets bruksverdi ("value in use") av den 

enkelte vurderingsenhet. Kontantstrømmene estimeres med utgangspunkt i historiske resultater og budsjetter for de neste 

fem driftsår. Utover femårsperioden (terminalverdi) legges det til grunn en utvikling i kontantstrømmer i samsvar med en 

generell forventet økonomisk prisvekst.  Diskonteringsrenten er basert på en vurdering av hva som er markedets 

avkastningskrav for denne type virksomhet. 

Nedskrivingsvurdering av goodwill 2018

Selskapet nedskrivningsvurdering pr 31.12.2018 viser at verdien av neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer knyttet til 

tidligere virksomhetskjøp overstiger verdien av goodwill med god margin, og det er ikke funnet grunn til å foreta 

nedskrivninger basert på status ved årsskiftet. 
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Kunderelasjoner

Kunderelasjoner avskrives over forventet levetid på 5 år. 

Note 6 Varige driftsmidler

Tomt/bygg/ Maskin/ Driftløsøre/

installasjon o.l anlegg o.l inventar o.l Tekstiler Sum

   Anskaffelseskost 01.01 95 428 058 954 533 654 130 118 540 396 951 576 1 577 031 828

+ Tilgang til kostpris 8 191 578 181 839 518 19 734 443 135 209 883 344 975 422

-  Avgang til kostpris 0 1 265 527 1 572 1 098 492 2 365 591

-  Samlet av- og nedskrivning 38 994 051 448 326 503 112 808 660 291 844 302 891 973 516

= Bokført verdi 31.12. 64 625 585 686 781 142 37 042 751 239 218 665 1 027 668 143

    - herav finansiell leasing 0 0 0 0 0

    - herav oppskrivning 0 0 0 0 0

   Årets avskrivninger 5 625 693 70 446 525 14 549 340 109 366 730 199 988 288

    - herav avskrivning oppskrivning 0 0 0 0 0

   Årets nedskrivninger 0 304 963 0 0 304 963

   Økonomisk levetid  17-20 år 3-20 år 3-10 år 4 år

   Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Selskapet eier 1 av 22 driftslokaler for tekstilvask. Investeringer i byggtekniske installasjoner i leide lokaler

utgjør hovedandelen av bokført verdi av posten Tomt/bygg/installasjon o.l. og avskrives lineært over leieperioden.

Note 7 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

2018 2017

Optivask AS Morselskap 25 000 000         10 000 000        

Sum 25 000 000         10 000 000        

2018 2017

Tekstilvask Innlandet AS Datterselskap 10 447 796         0

Sum 10 447 796         0

Nor Tekstil AS kjøper/selger tjenester fra/til selskaper som indirekte kontrolleres av aksjonærer og 

styremedlemmer i selskapet. Utover konsernselskapene er selskapene under definert som nærstående til 

Nor Tekstil AS. Tjenestene som omsettes er i hovedsak leie av produksjonslokaler og vaskeritjenester.

2018 2017 2018 2017

Tekstilvask Innlandet AS 1 703 028         0 3 159 398           0

Bella Industrieiendom AS 4 745 028           4 691 342          

BB Gruppen Eiendom AS 4 676 392           5 652 564          

BB Servicesystem Sogn & Fjordane AS 1 977 659         2 321 757         1 026 506           1 280 609          

Sum 3 680 687         2 321 757         13 607 324         11 624 515        

Salg av tjenester Kjøp av tjenester

          Utbytte

Andre langsiktige fordringer
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Note 8 Fordringer og kredittrisiko
2018 2017

Brutto kundefordringer 147 403 569 153 497 164

Avsetning tap på kundefordringer 1 835 000 1 477 000

Netto kundefordringer 145 568 569 152 020 164

Andre fordringer 36 471 737 19 320 651

Sum fordringer 182 040 306 171 340 815

Endring i avsetning tap på kundefordringer 2018 2017

Avsetning 1.1 1 477 000 1 034 000

Konstaterte tap -788 550 -1 330 871

Mottatt tidligere tapsført 4 033 13 661

Kostnadsførte tap 1 142 517 1 760 210

Avsetning 31.12 1 835 000 1 477 000

Note 9 Datterselskap, tilknyttet selskap og andre aksjer 

Firma Forretningskontor Eierandel Bokført verdi Resultat 17 Egenkapital 17

Tekstilvask Innlandet AS * Florø 100 % 8 269 988 3 554 251 26 694 680        

Vindafjord 26 % 431 000 -897 000 4 464 000          

Loen Skylift AS 2 % 3 000 000 9 593 000 145 192 000      

10 % 500 000 61 000 1 803 000          

Sum 12 200 988

*Tekstilvask Innlandet AS viser resultat og egenkapital pr. 31.12.2018, øvrige selskap pr. 31.12.2017

Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 er: 

Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 500 000 300 150 000 000

Sum 500 000 150 000 000

Stemme-

Aksjonærer: Aksjer Eierandel andel

Optivask AS 500 000 100 % 100 %

Totalt antall aksjer 500 000 100 % 100 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Indirekte eie Indirekte Indirekte

Navn gjennom eierandel stemmeandel

Leif Gunnar Belsvik Styrets leder / Daglig leder Optivask AS 21 % 21 %

Ove Egil Belsvik Styremedlem Optivask AS 21 % 21 %

Tor Lauritzen Styremedlem Opitvask AS 0,2 % 19 %

Espen Lauritzen Styremedlem Optivask AS 14,7 % 0 %

Wadahl Høyfjellshotell AS

Bulldog Workwear AS

Verv
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Note 11 Avstemming av egenkapital

Aksjekapital

Annen 

egenkapital Sum

Balanse per 31.12.2017 150 000 000 192 210 658 342 210 658

Årsresultat 29 750 227 29 750 227

Avsatt utbytte -25 000 000 -25 000 000

Balanse per 31.12.2018 150 000 000 196 960 885 346 960 885

Note 12 Langsiktig gjeld og trekkrettigheter

(Tall i mill nok) 2018 2017

Gjeld til kredittinstitusjoner 664,8                  590,8                 

Sum 664,8                  590,8                 

Avdragsprofil 2019 2020 2021 2022 2023 etter 2023

Avdragsprofil 82 101 101 101 101 180

Trekkrettigheter Utløp

Trekkrettighet investeringer 30.09.2019 170 000 000

Trekkrettighet driftskreditt Årlig fornyelse 57 695 397

Disponible trekkrettigheter er sikret med pant i varige driftsmidler, kundefordringer og varer.

Neste års avdrag på langsikig gjeld, kr. 82.164.000, er presentert som kortsiktig gjeld i årsregnskapet for 2018. Dette er 

en endring i klassifisering fra 2017, der neste års avdrag på langsiktig gjeld, kr. 76.000.000, var presentert som langsiktig 

gjeld. 

Note 13 Pantstillelser og garantier m.v.

2018 2017

Gjeld til kredittinstitusjoner 682 054 603 630 420 431

Sum 682 054 603 630 420 431

Bokført verdi pantsatte eiendeler 2018 2017

Varige driftsmidler 1 027 668 143 885 351 413

Kundefordringer 145 568 569 152 020 164

Varer 21 522 189 18 032 235

Sum pantsatte eiendeler 1 194 758 901 1 055 403 812

Rest til disposisjon
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Note 14 Skattekostnad

Årets skattekostnad i regnskapet fremkommer slik:

2018 2017

Betalbar skatt 0 0

Endring utsatt skatt 4 654 658 5 758 990

Skattekostnad 4 654 658 5 758 990

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

2018 2017

Årsresultat før skatt 34 404 885 36 178 853

Forventet inntektsskatt 7 913 124 8 682 925

Skatteeffekt av følgende poster:

Permanente forskjeller 130 364 115 178

Endring av utsatt skattesats fra 23 % til 22 % (24 % til 23 %) -3 388 830 -3 039 113

Skattekostnad 4 654 658 5 758 990

Effektiv skattesats 14 % 16 %

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller : 

2018 2017

Driftsmidler 84 510 466 77 677 237

Varelager 0 0

Utestående fordringer -279 209 -180 250

Gevinst og tapskonto 148 283 193 779

Underskudd til fremføring -9 825 285 -7 791 170

Utsatt skattefordel/forpliktelse 74 554 255 69 899 597

Note 15 Bundne midler

2018 2017

Bundne skattetrekksmidler 12 916 248         11 752 840        

Note 16 Leiekontrakter

Kostnad for leie av lokaler for 2018 utgjorde kr. 64,7 millioner.

Selskapets produksjonsenheter er lokalisert ved 22 avdelinger i Norge, i tillegg har selskapet 4 butikker. Av disse eier 

selskapet selv ett driftslokale. Øvrige lokaler leies langsiktig. 
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Note 17 Pensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon pliktig til å ha tjenestepensjon for sine ansatte.

Selskapet har inngått innskuddsbasert pensjonsavtale som tilfredsstiller kravene i loven. 

Avtalefestet pensjon

Selskapet deltar videre i en ytelsesbasert flerforetaksordning som regnskapsføres som om det var en

innskuddsordning. 

Kostnad 2018 2017

Obligatorisk tjenestepensjon 6 576 299 5 647 817

Avtalefestet pensjon 6 300 894 6 046 982

Netto pensjonskostnad 12 877 193 11 694 799

Note 18 Overgang til IFRS 16 Leieavtaler fra 1.1.2019

Leieavtale

Ny standard, IFRS 16 Leieavtaler, vil implementeres fra 1.1.2019. Nor Tekstil AS vurderer det slik at samtlige 

husleiekontrakter og leasingkontrakter på biler og produksjonsutstyr er leieavtaler etter IFRS 16. Tjenesteleveranser 

som vaktmestertjenester, eiendomstjenester og lignende er ikke medtatt i leiebeløpet. 

Leieforpliktelsen

Leieforpliktelsen skal måles til nåverdien av leiebetalinger over leieperioden. Nor Tekstil AS har valgt å

legge til grunn en modifisert retrospektiv anvendelse, hvor både leieforpliktelsen og bruksretten beregnes basert på

leieavtalens implisitte rente i de tilfellene der denne enkelt lar seg fastsette. Dersom renten ikke enkelt lar seg fastsette 

er selskapets inkrementelle lånerente på tidspunktet for implementering av standarden benyttet (1. januar 2019). 

Ved modifisert retrospektiv anvendelse er det ikke krav om å endre sammenlignbar informasjon. 

Nor Tekstil AS sine husleiekontrakter har i stor grad leiebetalinger som indeksjusteres i løpet av året, og selskapet 

vil derfor måtte foreta rekalkuleringer av leieforpliktelsene ved utgangen av hvert regnskapsår. 

Leieperioden

Leieperioden som inngår i leieforpliktelsen er den uoppsigelige leieperioden og perioder som omfattes av en opsjon

om å forlenge leieavtalen dersom selskapet med rimelig sikkerhet vil benytte seg av denne. Nor Tekstil AS har 

gjennomgått hver kontrakt og vurdert sannsynligheten for at man benytter seg av opsjonsperiodene. 

Bruksretteiendel

På iverksettelsestidspunktet skal leietaker måle bruksretten til anskaffelseskost. Anskaffelseskosten skal omfatte 

beløpet fra førstegangsmålingen av leieforpliktelsen som beskrevet, alle leiebetalinger ved eller før

iverksettelsestidspunktet, minus eventuelle leieinsentiver mottatt, alle direkte utgifter til avtaleinngåelse påløpt 

leietaker for demontering og fjerning av eiendelen eller gjenoppretting av eiendelens stand. 

Ved implementering vurderer Nor Tekstil AS det slik at dette i hovedsak bare vil være førstegangsmålingen av 

leieforpliktelsen, slik at bruksrett og leieforpliktelse per 1. januar 2019 vil være det samme beløpet.

Avskrivbart beløp for en eiendel skal fordeles systematisk over eiendelens utnyttbare levetid. Nor Tekstil AS vurderer 

det slik at lineære avskrivinger er det mest hensiktsmessige for leiekontrakter. Lineære avskrivinger innebærer et 

konstant avskrivningsbeløp over eiendelens utnyttbare levetid, her leieperioden.

Effekt for Nor Tekstil ved implementering av IFRS 16 
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Leieforpliktelsen i Nor Tekstil AS er beregnet til MNOK 869 med MNOK 841 på husleieavtaler og MNOK 28

på leasing av biler og produksjonsutstyr per 1. januar 2019. Bruksrettseiendelen er i første omgang verdsatt til 

samme beløp. Dette gjør at selskapets eiendeler og gjeld vil øke, men det vil ikke bli noen egenkapitaleffekt ved 

implementering av standarden 1. januar 2019.

Siden Nor Tekstil AS bruker unntaksmetoden ved implementering må man foreta nedskrivingsvurdering  

på bruksrettseiendelen per 1. januar 2019.

Hoveddelen av leieforpliktelsen vil være langsiktig gjeld, men leiebetalinger som forfaller til betaling innen 

12 måneder på klassifiseres som kortsiktig etter IAS 1. Nor Tekstil AS velger derfor å presentere neste års avdrag

 på eieforpliktelsen på egen linje under «Kortsiktig gjeld» og resten av leieforpliktelsen som egen linje under 

«Langsiktig gjeld».

Hvert år skal man beregne rentekostnader og avdrag på forpliktelsen, hvor rentekostnaden på leieforpliktelsen er det 

som treffer resultatet. Rentekostnaden skal presenteres under finanskostnader ihht IFRS 16. Avdraget reduserer 

forpliktelsen og vil være differansen mellom de faktiske leiebetalingene og den beregnede rentekostnaden. 

Bruksrettseiendelen avskrives lineært over leieperioden. Avskrivingene presenteres sammen med avskrivinger på 

andre eiendeler og vil treffe driftsresultatet. Dette vil de første årene gi en mer og mer negativ effekt på egenkapitalen, 

men vil gradvis bli utlignet mot slutten av leieperioden. 

Effekt på nøkkeltall

Nøkkeltall Effekt av IFRS 16

Gjeldsgrad Økning, fordi de fleste leieavtaler nå vil balanseføres.

EBIT Økning. Avskrivingene som kommer i tillegg er lavere enn leiekostnaden for operasjonelle leieavtaler


EBITDA Økning, fordi leiekostnaden ikke lenger er med i EBITDA.


KS fra driften Økning, fordi noen eller alle leiebetalinger flyttes til kontantstrøm fra finansiering.
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