
 

 

 

 

 

 

  

ÅRSMELDING 2017 



 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltens Bilruter ble stiftet i 1937. Selskapet er et av få opprinnelige rutebilselskap i Norge 
som har omstilt seg til anbudsdrift og samtidig utviklet nye virksomhetsområder. Flere bein å 

stå på gjør selskapet mindre sårbart for endringer i kundemassen.  
 

I 2018 er virksomheten delt inn i tre hovedområder: 
 
 

 

 

Konsernet har i dag 600 dyktige ansatte i Norge og Sverige fordelt på 18 avdelingskontor. 

Hver dag sørger vi for at varer kommer frem, folk kommer seg dit de skal og at det du ikke 

lenger har bruk for blir gjenvunnet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Et  eksempel på omstillingsevnen i konsernet er datterselskapet Stoklands Bilruter AS i Hamarøy. Selskapet 
har gått fra å være et rent buss selskap til å bli en ledende aktør innen miljøtjenester knyttet til slam og septikk. 
Selskapet har opplevd vekst og utvikling i stedet for nedbygging etter hvert som bussdriften ble mindre og 
mindre. I 2018 avvikler Stoklands Bilruter siste rest av bussvirksomheten, samtidig som selskapet budsjetterer 
med historisk høy omsetning.  Evne og vilje til omstilling kjennetegner bedriftene som vil være her også i 
morgen. 
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Våre selskap: 
 
 
 

Nordlandsbuss AS 
Nordlandsbuss er det nest største buss selskapet i Nord-Norge. Selskapet drifter 

anbudskontrakter for fylkeskommunen. Selskapet vokser innen annen persontrafikk rettet 
mot turistmarkedet, kommunale kunder og helseforetak. 

 
 

Stoklands AS 
Stoklands er Nord-Norges største leverandør av tjenester innen innhenting og avvanning av 
slam og septikk. Selskapet har utvidet markedsområdet sørover og har i dag også kontrakter 

i Trøndelag, Møre og Romsdal og Buskerud. 
 
 

Østbø AS 
Østbø AS er Nord-Norges største gjenvinningsbedrift. Selskapet leverer løsninger til bedrifter 
i hele Nord-Norge innen innsamling og behandling av avfall, industriservice, returmetaller og 

håndtering av farlig avfall. 
 
 

SB Transport AS 
SB Transport er det største Nord-Norsk eide veitransport selskapet. Selskapet transporterer 

gods og distribuerer varer i hele Nord-Norge. 
 
 

Wiiks AS 
Wiiks er markedsleder på grensekryssende transporter mellom Nord-Sverige og Nord-Norge. 

Selskapet har betydelig virksomhet innen fortolling. 
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Styrets årsberetning  
 

Virksomheten 

Saltens Bilruter AS (SB) ble etablert i 1937. SB er morselskap i SB-konsernet med 

hovedkontor i Bodø. Selskapet er aktiv eier i datterselskaper og eier og drifter eiendommer. 

SB har 13 ansatte og selger tjenester til datterselskapene. 

 

Den operative driften i datterselskapene er lokalisert på til sammen 18 anlegg i Nord-Norge 

fra Alta i nord til Mosjøen i sør. Konsernet har valgt å ha en nærhet til markedet i Nord-

Norge, hvor vi kan tilby og tilpasse alle våre tjenester. 

 

SB er det største kombinerte selskapet innen kollektivtrafikk, godstransport og 

miljøvirksomhet i Nord-Norge. Konsernet har rundt 520 årsverk (i overkant av 600 ansatte) 

og disponerer rundt 450 større kjøretøyer. 

 

 

Året 2017 

Konsernet har i 2017 styrket virksomheten innenfor miljøtjenester. Stor konkurranse innenfor 

godsområdet har gitt fortsatt betydelig press på marginene innenfor dette området. Det har 

derfor i 2017 vært gjennomført ytterligere tiltak med sikte på å bedre lønnsomheten innenfor 

dette området. Tiltakene har omfattet innsalg av nye kontrakter, kostnadskutt og 

effektivisering av drift gjennom bedre utnyttelse av kapasitet samt avvikling av ulønnsomme 

områder. 

 

Driftsresultatet for konsernet er på 19,1 mill. kr, 6,9 mill. kr bedre enn i 2016.  

 

Driftsinntektene økte med 0,1 % mens driftskostnadene økte med 2,5 %.  Finanskostnadene 

utgjorde i 2017 4,7 mill. kr, en reduksjon på 3,8 mill. kr fra 2016. 
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Resultatet for konsernet etter skatt utgjør 9,3 mill. kr., 7,5 mill. kr bedre enn i 2016. 

 

 

Datterselskaper 

 

Nordlandsbuss AS 

Det største datterselskapet i SB konsernet er Nordlandsbuss AS, hvor SB eier 66 % og 

Nettbuss AS eier 34 % av aksjene.  

 

Selskapet har hovedkontor i Bodø med avdelingskontorer på Mo i Rana, Sandnessjøen, 

Fauske og Ørnes. Hovedvirksomheten er ordinær rutedrift med buss i Nordland.  

 

Nordlandsbuss driver også en betydelig aktivitet innenfor spesialtransport for 

funksjonshemmede samt turbilkjøring.  

 

 
 

Selskapet vant anbudet på busstjenester i Meløy, Gildeskål og Rødøy men tapte 

konkurransen om kjøringen på Indre Helgeland. Nytt anbud i Meløy ble startet 01.01.2018 

mens driften av anbudet på Indre Helgeland ble avviklet per 01.10.2017. Alt gammelt 

materiell fra disse anbudene er solgt.  

 

Fokus fremover vil rettes mot en effektiv organisering og drift av ruteproduksjonen for å 

styrke konkurransekraften i forhold til kommende anbud.  

 

Nordlandsbuss vant i 2017 anbud for Helse Nord på kjøring av pasientekspress i Lofoten og 

Vesterålen samt anbud for Bodø kommune på kjøring av brukertransport. Selskapet vurderer 

fortløpende nye aktuelle områder. 

 

Driftsresultatet var i 2017 3,8 mill. kr (11,0 mill. kr i 2016), mens resultatet etter skatt utgjør 

1,6 mill. kr (6,4 mill. kr. i 2016).   

 

Nordlandsbuss har i 2017 gjennomført betydelige omstillinger knyttet til bortfall av aktivitet på 

Helgeland og økning av bytrafikken i Bodø. 
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Østbø AS 

SB eide ved årsskiftet 81,5 % av aksjene i Østbø AS. Eierskapet i Østbø er et ledd i SB sin 

strategi for vekst og posisjonering innen miljø- og avfallssektoren.  

 

Østbø AS har kunder i hele Nord-Norge og leverer et bredt spekter av tjenester innen 

avfallstjenester rettet mot bedriftsmarkedet. 

 

2017 vært et godt år med god kapasitetsutnyttelse av anlegg, personell og materiell. 

Omsetningen er økt med 24 %. Det har vært vekst innenfor alle forretningsområdene og 

geografiske områder.  

 

Selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på 16,5 mill. kr (14,5 mill. kr. i 2016). Resultatet etter 

skatt utgjør 11,7 mill. kr (10,6 mill. kr. i 2016).  

 

 
 

 

 

 

 

SB Transport AS 

SB Transport AS har et betydelig rutenett på gods i Nord Norge med kontorer i Alta, Narvik, 

Bodø, Mo og Mosjøen. Selskapet har også virksomhet innenfor renovasjon og frakt av nye 

personbiler. Godsvirksomheten er i hovedsak rettet inn mot transport av næringsmidler.  

 

SB Transport har også i 2017 vært stilt overfor 

store utfordringer knyttet til den sterke 

konkurranse i markedet og omstillingsarbeidet 

for å øke konkurransekraften som startet i 2016 

har vært videreført. Selskapet har vunnet nye 

kontrakter innenfor transport av næringsmidler 

og innsamling av avfall.   

 

Selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på – 3,3 

mill. kr (-7,1 mill. kr i 2016), og et resultat etter 

skatt på -3,7 mill. kr (-7,3 mill. kr i 2016).  

Østbø AS bidrar betydelig til det lokale klimaregnskapet og utvikling av sirkulær økonomi. Selskapet er 
hovedleverandør av returflis til forbrenningsanlegget Keisern i Bodø. Selskapet leverer også 
avfallsbaserte brensel til sementfabrikken i Kjøpsvik. 
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Stoklands Bilruter AS 

Selskapet er en spesialisert leverandør av tjenester innen slamrenovasjon og har avtaler 

med rundt 40 kommuner i Nord- og Midt-Norge. Selskapet er ledende på transport av gods til 

Nord-Salten.  

 

Selskapet har vunnet store kontrakter både på Vestlandet og på Østlandet. Kontraktene på 

Østlandet startes opp i 2018. 

 

Selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på 2,6 mill. kr (3,0 mill. kr, i 2016) mens resultatet 

etter skatt utgjør 1,7 mill. kr (2,0 mill. kr i 2016).  

 

 

 

Wiiks Transport AS 

Selskaper driver med transport av avfall fra hele Nord-

Norge til Sverige og byggevarer og annet stykkgods fra 

Sverige til Norge. Markedsandelen innenfor transport av 

avfall til forbrenning er betydelig. Selskapet har også en 

stor virksomhet innenfor tollbehandling og spedisjon. 

Hovedkontoret er i Skibotn i Troms med avdelingskontor i 

Luleå. 

 

Wiiks Transport har hatt et utfordrende år med press på 

prisene og endring i varestrømmene.  

 

Wiiks Transport hadde i 2017 et driftsresultat på -1,3 mill. 

kr (-6,5 mill. kr i 2016), mens resultatet etter skatt utgjør -

1,2 mill. kr (-6,4 mill. kr i 2016).  

 

 

Sykefravær, yrkesskade og arbeidsmiljø 

Sykefraværet i morselskapet Saltens Bilruter AS var i 2017 på 1,6 % (0,6 % i 2016). 

Morselskapet forurenser ikke det ytre miljø og har ikke hatt uhell eller ulykker siste år. 

 

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) i konsernet var 6,5 % (6,0 % i 2016). 

Langtidsfraværet, definert som fravær utover 16 dager, utgjør 5,4 % (4,9 % i 2016) av 

fraværet. Det samlede fraværet varierer mellom 1,2 % og 8,9 % i de ulike selskapene. 

Korttidsfraværet utgjør i gjennomsnitt 1,1 % og varierer mellom 0,2 % og 1,6 %.  
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Det gjennomføres planmessige arbeidshelsemiljøsamtaler og -kartlegginger, og nødvendige 

helsekontroller av medarbeidere i samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester. Dette som et 

ledd i en systematisk overvåkning av arbeidsmiljøet og de ansattes helsetilstand. 

 

Samtlige selskaper i konsernet er IA- virksomheter (har samarbeidsavtale om inkluderende 

arbeidsliv med NAV). 

 

Det er i konsernet rapportert 14 yrkesskader i driftsåret som resulterte i fravær.  

 

 

Ytre Miljø 

Aktivitetene til konsernet forurenser det ytre miljø gjennom utslipp til luft fra busser og andre 

transportmidler. Samtidig er selskapets tilbud innen kollektivtransport og miljøtjenester med 

på å redusere miljøbelastningen i samfunnet. Det arbeides kontinuerlig og målrettet med å 

redusere utslippene. Konsernet er bevisst på å investere i materiell som har høy 

miljøstandard og lave utslipp til naturen. Det gjennomføres opplæringstiltak rettet mot 

energieffektivisering. Kombinasjonen av ny motorteknologi og strengere krav til utslipp fra 

myndighetene reduserer utslippene gradvis. 

 

 

Likestilling 

Selskapet har en policy som skal sikre likebehandling mellom kjønnene. Av et styre på 6 er 2 

medlemmer menn og 4 kvinner. Av morselskapets 13 ansatte er 8 kvinner og 5 menn. 

 

 

Diskriminering 

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å 

hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, 

språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- 

og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. 
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Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på 

grunn av nedsatt funksjonsevne. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt 

funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  

  

 

Fremtidsutsikter 

Saltens Bilruter leverer tjenester som er viktige for samfunnet. Vi frakter folk dit de skal, vi 

distribuerer gods og varer og vi leverer viktige miljøtjenester. Dette er tjenester som alltid vil 

etterspørres.  

 

Innen buss går vi inn i en tre års periode med mange anbud. Vi jobber kontinuerlig med å 

effektivisere driften for å være best mulig forberedt for disse anbudskonkurransene. Med et 

økende miljø fokus i samfunnet forventes det økt satsing på kollektivtransport i årene som 

kommer.  

 

Godsmarkedet har vært presset i 2017. Store deler av bransjen har slitt med synkende 

lønnsomhet. Godsselskapene i Saltens Bilruter konsernet er inne i et betydelig 

omstillingsprogram med omlegginger og kostnadskutt. Fremover vil vi fokusere på de delene 

av markedet vi mener det er grunnlag for å ha en lønnsom drift. 

 

Miljøselskapene i konsernet forventes å vokse i årene fremover som følge av satsing i nye 

geografiske markeder og nye tjenestetilbud. Dette er et marked med mange mindre kunder 

og man er dermed ikke så avhengig av enkeltkontrakter som i de andre 

virksomhetsområdene våre. Økt satsing på sirkulær økonomi vil bety større etterspørsel etter 

våre tjenester. 

 

 

Forskning og utvikling 

Det har i 2017 medgått kostnader til forskning og utvikling i konsernet. Disse kostnadene er 

belastet resultatregnskapet da kravene til balanseføring ikke ansees å være tilfredsstilt. De 

viktigste prosjektene som har generert slike utgifter er: 

 

• Utvikling av nye produkter og effektivisering/forbedring av eksisterende produkter, 

tjenester og arbeidsprosesser 

• Kompetanseheving sjåfører og lederopplæring 

• Videreutvikling av datasystemer 

• Oppbygging av kunnskap innenfor førerløse kjøretøy og fossilfritt drivstoff 

 

 

Finansiell risiko 

Morselskapet og konsernet er i begrenset grad eksponert for finansiell risiko på ulike 

områder og i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Målsettingen er å avdempe den 

finansielle risikoen i størst mulig grad. Selskapets nåværende strategi innbefatter i liten grad 

bruk av finansielle instrumenter. Omfanget av dette er gjenstand for løpende vurdering. 

 

Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld i hovedsak har 

flytende rente. Videre kan rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. 
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Kredittrisiko 

Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav og de avsetninger som er gjort for fremtidig tap 

vurderes å være tilstrekkelig.  

 

Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer 

kredittrisikoen i Saltens Bilruter AS. 

 

 

Likviditetsrisiko 

Likviditeten i selskapet vurderes som god og vi har i konsernet fokus på forfalte fordringer. 

 

 

Egenkapital 

Det langsiktige målet er at egenkapitalen skal være høyere enn 20 % av totalkapitalen. Per 

31.12.2017 var egenkapitalen i konsernet 30,9 % (29,5 % i 2016). Kravet i henhold til våre 

lånebetingelser er en egenkapitalandel på 21,5 %. 

 

Egenkapitalen i konsernet er per 31.12.2017 144,5 mill. kr (136,6 mill. kr i 2016). 

Minoritetens andel av egenkapitalen utgjør 30,4 mill. kr (27,9 mill. kr i 2016). 

 

 

Medarbeidere 

Styret vil takke medarbeiderne for god innsats i det året vi har lagt bak oss og håper at 

denne innsatsen vil fortsette i et nytt år med mange og varierte utfordringer. 

 

 

Fortsatt drift 

Regnskapet i selskapet og konsernet Saltens Bilruter AS er satt opp under forutsetning om 

fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede. 

 

 

Disponering av resultat 

Styrets langsiktige mål er å gi et utbytte som tilsvarer inntil halvparten av årsresultatet i et 

normalår.  

 

Morselskapets årsresultat på kr 9.463.875 etter skatt foreslås disponert slik: 

 

Utbytte      kr      3.495.065 

  Fond til vurderingsforskjeller   kr      6.272.826  

Annen egenkapital    kr        -304.016 

  Årets resultat    kr      9.463.875 

 

 

 

Utbyttet tilsvarer kr 35 per aksje. 
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Resultatregnskap 2017

Morselskapet Konsern

2016 2017 (alle tall i tusen) Note 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER OG 

DRIFTSKOSTNADER

20 471            19 071            Salgsinntekter 3 840 343 816 722

3 768              3 969              Andre inntekter 18 765            17 298

24 239 23 040 Driftsinntekter 3 859 108 834 020

Driftskostnader

Forbruk av materialer 94 821            72 387

13 561            12 229            Lønn og personalkostnader 4, 5 341 190          336 079

491                 486                 Ordinære avskrivninger 6 66 889            64 593

7 421              7 989              Øvrige driftskostnader 4, 6 337 117          345 073

21 473 20 704 Sum driftskostnader 840 017 818 132

2 766 2 336 DRIFTSRESULTAT 19 091 15 888

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

-516               6 925              Inntekt på investering i datterselskap 8

1 412              1 220              Renter fra konsernselskap

796                 468                 Finansinntekter 2 1 423              1 494

754                 563                 Finanskostnader 2 4 704              8 529

938                8 050            Resultat av finansposter -3 281 -7 035 

3 704            10 386          ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 15 810 8 854

1 952              922                 Skattekostnad på ordinært resultat 10 3 639              2 977

1 752            9 464            ORDINÆRT RESULTAT 12 171 5 877

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinær inntekt

Ekstraordinær kostnad

Skattekostnad på ekstraordinært resultat 10

1 752            9 464            ÅRSRESULTAT 12 171 5 877

Minoritetens andel av årsresultat 2 707              4 125

Majoritetens andel av årsresultat 9 464 1 752

OVERFØRINGER

2 496              3 495              Avsatt til utbytte

-26 500          6 273              Overført fond for vurderingsforskjeller

25 755            -304               Overføringer til/fra annen egenkapital

1 752            9 464            SUM OVERFØRINGER
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Balanse 

Morselskap Konsern

01.01.2017 31.12.2017 (alle tall i tusen) Note 31.12.2017 01.01.2017

EIENDELER
Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Goodwill 6 2 871 4 725

1 793 2 119 Utsatt skattefordel

1 793 2 119 Sum immaterielle eiendeler 2 871 4 725

Varige driftsmidler

6 990 6 826 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 69 225 67 710

Vognparken 6 180 488 198 573

608 327 Maskiner, verktøy, inventar mv. 6 34 429 29 031

7 598 7 153 Sum varige driftsmidler 284 142 295 314

Finansielle driftsmidler

112 476 117 586 Investeringer i datterselskap 8

2 465 Lån til foretak i samme konsern

101 100 Investeringer i aksjer og andeler 9 555 556

753 Obligasjoner og andre fordringer 5 536 3 224

115 795 117 686 Sum finansielle driftsmidler 1 091 3 780

125 186 126 958 Sum anleggsmidler 288 104 303 819

Omløpsmidler

Beholdninger 1 298 1 720

12 111 Kundefordringer 100 473 74 938

2 511 6 312 Fordringer konsernselskap

Tilgode skatt 10

703 1 557 Andre fordringer 15 642 6 694

13 029 12 483 Kontanter, bankinnskudd o.l 12 62 158 75 716

16 255 20 463 Sum omløpsmidler 179 571 159 068

141 441 147 421 SUM EIENDELER 467 675 462 887



 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Innskutt egenkapital

10 697 10 697 Selskapskapital 7, 11 10 697 10 697

-711 -711 Egne aksjer 11

Overkursfond 11

19 168 19 168 Annen Innskutt Egenkapital 19 168 19 168

29 154 29 154 Sum innskutt egenkaptal 29 865 29 865

Opptjent egenkapital

0 6 273 Fond for vurderingsforskjeller 11 6 273 0

79 551 78 646 Annen egenkapital 11 77 935 78 839

79 551 84 919 Sum opptjent egenkapital 84 208 78 839

Minoritetens andel av egenkapital 11 30 448 27 927

108 704 114 073 Sum egenkapital 144 521 136 631

76,9 % 77,4 % 30,9 % 29,5 %

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

5 451 6 823 Pensjonsforpliktelser 5 6 823 5 451

Utsatt skatt 10 11 058 11 814

5 451 6 823 Sum avsetning for forpliktelser 17 881 17 265

Annen langsiktig gjeld

19 321 14 607 Øvrig langsiktig gjeld 12 166 556 189 444

24 772 21 430 Sum langsiktig gjeld 184 437 206 709

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 12 6 673 3 402

903 1 057 Leverandørgjeld 46 661 48 400

7 4 468 Gjeld til konsernselskap

38 Betalbar skatt 10 4 304 3 160

1 544 922 Skyldig offentlige avgifter 21 770 23 642

2 496 3 495 Skyldig utbytte 3 680 2 589

2 977 1 976 Annen kortsiktig gjeld 55 629 38 354

7 965 11 918 Sum kortsiktig gjeld 138 717 119 547

32 737 33 348 Sum gjeld 323 154 326 256

141 441 147 421 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 467 675 462 887
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Note 1 Regnskapsprinsipper      

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.   

        

Bruk av estimater       

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og  

verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen  

under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.   

        

Valuta        

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk 

valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk 

kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstids- 

punktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen 

fastsatt på balansedagen. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.  

        

Klassifisering og vurdering av balanseposter     

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter  

anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er  

klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.     

        

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld  

balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.    

        

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig  

gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.    

        

Varige driftsmidler       

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.   

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 

forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.  

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinn- 

bart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien 

av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.   

Leasingobjekter behandles som finansiell leasing når det vesentlige av økonomisk risiko og kontroll vedr. 

objektene er overført fra utleier til selskapet. Renter og avdrag bokføres ut fra en annuitetsberegning. 

        

Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskaper     

Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i   

selskapsregnskapet.       

        

Varer        

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp) 

        

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        

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til  

betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet  

med forventet fremtidig skattesats på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige  

forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.    

I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang.   
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Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode  

er utlignet og nettoført.        

        

Pensjonsforpliktelser       

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften og er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under  

avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede innskuddsbaserte ordninger resultatføres.  

Pensjonspremien inngår i pensjonskostnaden og føres opp sammen med lønnskostnader.  

Pensjonskostnader til ansatte som er gått av med avtalefestet pensjon (AFP) resultatføres i sin helhet når 

det tas ut pensjon. Beløpet neddiskonteres over perioden med relevant rentesats.   

Pensjonsforpliktelsen regnes fra 01.01.2016 med utgangspunkt i IAS 19B.   

        

        

Konsernregnskap - konsolidering      

Datterselskaper er definert som selskaper der Saltens Bilruter AS eier mer enn 50% og hvor morselskapet har 

bestemmende innflytelse. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital.   

        

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den 

finansielle og operasjonelle styringen (normalt mellom 20% og 50% eierandel). Konsernregnskapet inkluderer 

konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunkt 

betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.    

        

I konsernregnskapet er datterselskapenes egenkapital eliminert mot morselskapets investeringer 

i datterselskapene. Interne fordringer og all intern gjeld er eliminert i konsernets balanse.  

Videre er alle vesentlige interne inntekter, gevinster og kostnader mellom konsernselskapene eliminert. 

        

Inntektsføring       

Varer og tjenester inntektsføres ved leveringstidspunktet.    

Leieinntekt inntektsføres i takt med leieavtalens løpetid     

Resultat fra datterselskap / tilknyttet selskap resultatføres etter egenkapitalmetoden   

på grunnlag av andel av vedkommende selskapers netto årsresultat.    

        

Kontantstrømoppstilling       

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 

kontanter og bankinnskudd.      

 

 

 

Note 2 Sammendratte poster (1000 kr)

Sammendratte poster Morselskap Konsern

2017 2016 2017 2016

Annen renteinntekt 466 443 346 1 001

Annen finansinntekt 1 353 1 077 493

Sum Finansinntekter 467 796 1 423 1 494

Annen rentekostnad 562 750 4 551 7 198

Annen finanskostnad 0 0 153 1 330

Sum finanskostnader 562 750 4 704 8 528
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Note 3 Salgsinntekter (1000 kr)

Morselskap Konsern

2017 2016 2017 2016

Salgsinntekter 19 071 20 471 840 343 816 722

Andre inntekter 3 969 3 768 18 765 17 298

Sum salgsinntekter 23 040 24 239 859 108 834 020

Geografisk fordeling konsern

2017 2016

Nord-Norge 807 113 768 432

Norge for øvrig 7 357 7 026

Norden 44 638 58 562

Sum 859 108 834 020

Note 4 lønn (1000 kr)

2017 2016 2017 2016

Lønn 9 801 10 148 284 649 279 307

Arbeidsgiveravgift 1 108 1 226 31 005 31 840

Pensjonskostnader 1 107 1 924 13 716 13 178

Andre lønnsrelaterte ytelser 213 262 11 544 11 754

Sum 12 229 13 560 340 914 336 079

Adm dir har en usikret pensjonsordning tilsvarende 66% av lønn ved avgang. Denne er aktuarberegnet og balanseført 

under pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelsen er. 31.12.2017 beregnet til 4.417.  Se pensjonsnote.

Det foreligger ikke avtaler om særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold/verv.

Det finnes heller ingen avtaler om opsjoner, og det er heller ikke noen avtaler om utbetaling av bonus.

Adm direktør lønn 1 404 1 317

AD Pensjonskostnader 593 323

AD Andre lønnsrelaterte kostnader 174 116

Godtgjørelse styre 255 240

Honorar revisor eks mva 86 135 850 850

Konsulenthonorar revisor eks mva 53 63 124 124

Ved eierskifte har adm. dir. 2 års oppsigelsestid.

Gjennomsnittlig antall årsverk: 15 15 592 592

Adm. dir. har avtale om etterlønn tilsvarende 6 måneders lønn ut over oppsigelsestiden. Denne gjelder ikke hvis Adm. dir. 

selv velger å si opp.

Morselskap Konsern (1000 kr)
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Note  5 Pensjonsforpliktelser

(i hele 1.000)

Selskapet og konsernet kommer inn under reglene for OTP. Ordningen i SB konsernet tilfredsstiller kravene.

Konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom livselskap.

Ordningen sikrer ansatte mellom 2% og 5% innskudd av lønn mellom 1 og 6 G.

Medlemsinnskudd fra ansatte inngår som en del av finansieringen av pensjonsordningen.

UB 2017 IB 2017

Faktisk premiefond er ført i balansen med  følgende beløp: Saltens Bilruter AS: 889                    753                  

Konsernet 1 081                 873                  

Balanseførte pensjonsforpliktelser gjelder ansatte som er gått av med avtalefestet pensjon (AFP)

samt tjenestepensjon over drift. Forpliktelsen er beregnet totalkostnad for bedriftens egenandel i AFP-perioden for

de som er gått av med AFP, neddiskontert med 5%.

Pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesbasert pensjon beregnes fra og med 2016 ut fra reglene i IAS 19R. 

Dette har medført at estimatet for skyldig pensjon er økt med 3 452 for morselskapet, og 5 938 for konsernet 

pr. 1. januar 2016.For 2017 medfører estimatavviket at IB for forpliktelsen er økt med 779.

UB 2017 IB 2017

Beregnet balanseførte pensjonsforpliktelse utgjør: Saltens Bilruter AS: 6 823                 5 451               

Konsernet 6 823                 5 451               

Adm dir har i tillegg en usikret pensjonsordning tilsvarende 66% av lønn ved avgang.

Forpliktelsen er aktuarberegnet og balanseført under pensjonsforpliktelser.

Det er benyttet følgende aktuarmessige forutsetninger:

Diskonteringsrente 2,40 %

Årlig lønnsvekst 2,50 %

Økning i folketrygdens grunnbeløp/inflasjon 2,25 %
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Note 6 Varige driftsmidler (1000 kr)

Morselskap Fast eiendom

 Inventar 

/maskiner Sum

Anskaffelseskost pr. 01 01 25 541           6 734                 32 275               

Tilgang -                 41                      41                      

Avgang -                 -                     -                     

Samlede av og nedskrivinger 18 714           6 447                 25 161               

Bokført verdi pr. 31.12 6 826             327                    7 155                 

Årets ordinære avskrivinger 164                322                    486                    

Økonomisk levetid        10 - 30 år          3- 5 år

Avskrivingsplan        Lineær        Lineær

Konsernet Fast eiendom

 Inventar 

/maskiner  Vognparken 

 Balanseførte 

leieavtaler  Goodwill Sum

Anskaffelseskost pr. 01 01 127 542         116 727             484 570             37 230               31 884             797 953            

Tilgang 7 112             16 293               44 227               -                     -                   67 632              

Avgang 1 000             604                    90 064               19 099               -                   110 767            

Samlede av og nedskrivinger 64 429           97 987               258 835             17 542               29 014             467 807            

Bokført verdi pr. 31.12 69 225           34 429               179 899             589                    2 871               287 011            

Årets ordinære avskrivinger 4 898             10 511               47 973               1 653                 1 854               66 889              

       10 - 30 år          3 - 10 år          5-13 år 5-10 år 5-10 år

       Lineær        Lineær        Lineær Lineær Lineær

Leieavtaler Fast eiendom

 Inventar 

/maskiner  Vognparken Sum

Leieavtaler 5 751             926                    10 601               17 278             

Goodwill i konsernet er knyttet til investeringen i Østbø AS og deres tilknyttede selskap, Wiiks Transport AS, 

BGF i Norr AB, samt selskaper kjøpt opp og senere fusjonert med SB Transport AS
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Note 7 Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 106.973 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 10.697.300,-. 

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen pr 31.12.2017 er:

Aksjonærens navn: Antall aksjer:Andel:

Bodø kommune 44 730 41,8 %

DNB Bank ASA 18 125 16,9 %

Saltens Bilruter AS (Egne aksjer) 7 114 6,7 %

Saltdal kommune 6 300 5,9 %

Erling Sannes jr. 4 785 4,5 %

Nordea Bank AB 2 665 2,5 %

Fauske kommune 2 475 2,3 %

Nordvik Gruppen AS 2 255 2,1 %

Sørfold kommune 1 790 1,7 %

Beiarn kommune 1 500 1,4 %

Steigen kommune 1 500 1,4 %

Hamarøy  kommune 1 450 1,4 %

Selskapets tillitsmenn som har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

Antall aksjer:

Daglig leder : Anders Mjaaland 95

Styremedlemmer har direkte og indirekte kontroll på 2.495 aksjer.

Styret har fullmakt til å kjøpe inntil 10 000 aksjer til et samlet pålydende på 1 000 000.

Note 8 Datterselskaper

Navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme-

   tidspunkt     kontor andel   andel

SB Transport AS 1986 Bodø 100 % 100 %

Stoklands Bilruter AS 1986 Presteid 100 % 100 %

Nordlandsbuss AS 1998 Bodø 66 % 66 %

Østbø AS 2006 Bodø 81 % 81 %

Wiiks Transport AS 2014 Skibotn 100 % 100 %

Verdsettelse av døtre: IB Resultat Andre endr. UB

2017 2017 2017 2017

Stokland Bilruter AS 16 319 1 692 -937 17 075

SB Transport AS 12 496 -3 674 0 8 822

Wiiks Transport AS 4 277 -1 170 -552 2 556

Nordlandsbuss AS 34 347 1 064 0 35 411

Østbø AS 45 036 9 502 -815 53 723

Sum 112 476 7 414 -2 304 117 586
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Note 9 Aksjer i andre selskaper

 Pålydende  Kostpris  Balanseverdi  Tilgang  Avgang  Balanseverdi 

 totalt 01.01.2017 2017 2017 31.12.2017

Eid av morselskap 48                                                  139                   101                            -                   1                      100                             

Eid av datterselskap 201                                                4 529                455                            -                   -                  455                             

Sum konsernet 249                                                4 668                556                            -                   1                      555                             

Note 10

SKATT SALTENS BILRUTER (1000 kr)

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2017 2016

Betalbar skatt 0 38

Endring utsatt skatt ordinært resultat 922 1 092

Sum skatt på ordinært resultat: 922 1 131

Betalbar skatt 2017 2016

Regnskapsmessig resultat før skatt 10 386 3 704

Resultatandel døtre: 6 925 -516 

Korrigert regnskapsmessig resultat før skatt 3 461 4 220

Ikke fradragsberettigede kostnader -749 4

Endringer i midlertidige forskjeller 1 743 -4 070 

Mottatt / gitt konsernbidrag -4 454 

Årets grunnlag for betalbar skatt 0 154

Betalbar skatt (24% / 25% ) 0 43

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt: 2017 2016 Endring

Driftsmidler -2 141 -1 770 -370 

Omløpsmidler -250 -250 0

Pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser: -6 823 -5 451 -1 372 

Grunnlag for utsatt skatt: -9 214 -7 471 -1 743 

Utsatt skatt (23% / 24%) -2 119 -1 793 -326 

Effekt av konsernbidrag 1 069

Herav utsatt skatt vedr. estimatkorreksjoner, ikke resultatført: 179

Utsatt skattekostnad ordinære poster 922



 

2
1

 

 

 

 

 

SKATT KONSERN

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2017 2016

Betalbar skatt ordinært resultat: 4 304 3 412

Endring utsatt skatt ordinært resultat -755 -480 

Andre endringer i skatt 90 44

Sum skatt på ordinært resultat: 3 639 2 977

Betalbar skatt 2017 2016

Regnskapsmessig resultat før skatt 15 810 8 853

Permanente forskjeller 8 146 -59 

Endringer i midlertidige forskjeller -6 020 3 844

Årets grunnlag for betalbar skatt 17 935 12 638

Skattbart overskudd selskaper i konsernet 17 935 12 638

Betalbar skatt (22-25% ) 4 304 3 412

Grunnlag refusjon tidligere års skatt

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt: 2017 2016 Endring

Driftsmidler 65 808 79 487 -13 679 

Omløpsmidler -2 121 -1 775 -346 

Pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser: -6 628 -5 331 -1 297 

Skattemessig fremførbart underskudd -8 630 -29 972 21 342

Grunnlag for utsatt skatt: 48 430          42 409         6 020          

Utsatt skatt (22-25%) 11 058 11 814 -755 

Det er gjort en endring i IB for utsatt skatt knyttet til estimatendring i pensjonsberegningen.

Endringen er på 179 for morselskapet og konsernet.
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Note 11 ENDRINGER I EGENKAPITAL (1000 kr):

Morselskapet

 Posteringer som påvirker

 egenkapitalen: 

 Aksje- 

kapital 

 Egne

aksjer 

 Annen 

innskutt 

egenkapital 

 Fond for 

vurderings- 

forskjeller 

 Annen 

egenkapital  Sum 

 Egenkapital 31.12.2016 10 697       -711          19 168          79 551         108 704      

 Endringer pga estimatavvik pensjon -600             -600           

 Årets resultat: 6 273         3 191           9 464         

 Foreslått utbytte: -3 495          -3 495        

 Egenkapital 31.12.2017 10 697       -711          19 168          6 273         78 647         114 073      

Konsernet

 Posteringer som påvirker

 egenkapitalen: 

 Aksje- 

kapital 

 Egne

aksjer 

 Annen 

innskutt 

egenkapital 

 Minoritets- 

andel 

 Annen 

egenkapital  Sum 

 Egenkapital 31.12.2016 10 697       -711          19 168          27 927       79 551         136 631      

 Endringer pga estimatavvik pensjon -600             -600           

 Årets resultat: 2 707         9 464           12 171       

 Foreslått utbytte: -185          -3 495          -3 680        

 Egenkapital 31.12.2017 10 697       -711          19 168          30 448       84 919         144 521      

Endringene knyttet til estimatavvik av pensjon er beskrevet i note 5

Note 12 Gjeld

     Morselskapet   Konsernet

2017 2016 2017 2016

Annen gjeld  som forfaller etter 31.12.2022: -                        -                        16 540 24 132              

Leasinggjeld -                        -                        3 673 7 140                

Annen gjeld og ubenyttet kassakreditt 

sikret med pant: 14 607 19 321 186 846 191 895            

Bokført verdi av eiendeler stillet som 

sikkerhet for denne pant: 146 628 138 057 460 489 453 937            

Bundne bankinnskudd pr 31.12. 507 523                   10 482 11 819              

Ubenyttet kassakreditt var pr 31.12. -                        -                        23 327 19 598              

Garantiforpliktelser 103 000 103 000 141 785 145 413

Morselskapet har pr 31.12. stilt følgende garantier:

Nordlandsbuss AS NOK  100 000 til DNBNORFINANS

SB Transport AS NOK      3 000 til Nordea
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Kontantstrøm 

Morselskap KONTANSTRØMSANALYSE (indirekte modell) Konsern

2016 2017 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN 2017 2016

3 704            10 394          Ordinært resultat før skattekostnad 15 810            8 853              

-917              -38                Betalt skatt -3 160            -5 163            

-2                  Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler -229               -902               

491               486               Av- og nedskrivninger 66 889            64 593            

516               -6 933           Resultatandel datterselskap 2 225              -1 468            

Resultatandel tilknyttede selskap -                 

-4 428           1 372            Endring netto pensjoner utenom e.o. poster -                 

15 248          -339              Endring lager og kortsiktige fordringer -35 468          13 765            

304               154               Endring leverandørgjeld -1 739            11 013            

-4 878           1 608            Endring andre tidsavgrensninger 20 618            -14 272          

10 040          6 702            NETTO LIKV.ENDRING FRA VIRKSOMHETEN (A) 64 946            76 419            

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER

-376              -41                Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler -67 630          -88 434          

3                   Innbetalt ved salg av varige driftsmidler 13 999            22 485            

-376              -38                NETTO LIKV.ENDRING FRA INVESTERINGER (B) -53 631          -65 949          

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING

-4 594           -2 496           Utbetalt utbytte -2 589            -4 686            

Kjøp egne aksjer -                 

Nye lån 26 955            78 260            

-3 714           -4 714           Nedbetaling av lån -49 843          -62 927          

Endring i kassekreditt 3 271              -8 948            

6 281            Endring langsiktige fordringer -2 667            2 775              

-2 027           -7 210           NETTO LIKV.ENDRING FRA FINANSIERING (C) -24 873          4 474              

7 637            -546              Netto likviditetsendring gjennom året (A+B+C) -13 558          14 945            

5 392            13 029          Likviditetsbeholdning 01.01. 75 716            60 771            

Tilført likviditet ved fusjon og kjøp av selskaper

13 029          12 483          LIKVIDITETSBEHOLDNING PR. 31.12. 62 158            75 716            









 

VEDTEKTER 

For 

SALTENS BILRUTER AS 

 

 

 

KAPITTEL I: FORMÅL 
§ 1-1: Saltens Bilruter AS har til formål å drive rutebiltrafikk og annen forretningsvirksomhet, 

samt å delta i andre selskaper av lignende art. 

 

KAPITTEL II: FIRMA, KONTORKOMMUNE 

§ 2-1: Selskapets firma er Saltens Bilruter AS. Dets forretningskontor er Bodø Kommune. 

 

KAPITTEL III: AKSJEKAPITAL 

§ 3-1: Aksjekapitalen er kr. 10 697 300, fordelt på 106 973 aksjer, hver pålydende kr 100. 

 

§ 3-2: Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjennelse. Styret kan nekte 

samtykke hvor ervervet etter styrets skjønn, kan anses å være ledd i en oppkjøps- eller 

fusjonsplan som er i strid med selskapets interesser, eller for øvrig hvis overdragelsen 

innebærer for sterk konsentrasjon av aksjer. Styret kan nekte å godkjenne en overdragelse 

såfremt den innebærer at en aksjonær får mer enn 10 % av aksjene. 

 

§ 3-3: Selskapet skal registreres i elektronisk register. 

 

KAPITTEL IV: STYRET 

§ 4-1: Selskapets styre består av 4 – 7 medlemmer med 1 varamedlem etter 

generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Minst 2 av styremedlemmene skal være bosatt i 

Bodø Kommune. 1 styremedlem og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapets 

datterselskaper. 

 

§ 4-2: Styret har møte så ofte som forretningens gang tilsier det, dog minst 1 gang hver annen 

måned. Møtet innkalles av styreleder med 1 ukes varsel, vedlagt saksliste og saksdokumenter. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. 

 



 

Styret kan meddele prokura. 

 

§ 4-3: Styret ansetter selskapets adm. direktør og fastsetter lønns- arbeids- og 

ansettelsesvilkår. 

 

§ 4-4: Selskapets signatur innehas av styreleder og administrerende direktør i fellesskap, eller 

i en av disses forfall, av den gjenværende og 1 styremedlem. I tilfelle av at styreleder og 

adm.direktør har forfall. – av 3 styremedlemmer i fellesskap. 

 

§ 4-5: Adm.dir. er selskapets forretningsfører og daglig leder og representerer selskapet utad i 

anliggender som faller innenfor myndighetsområdet. 

 

KAPITTEL V: GENERALFORSAMLINGEN 

§ 5-1: Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst 14 dagers varsel. Ordinær 

generalforsamling holdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. 

 

§ 5-2: På generalforsamlingen utføres stemmerett etter følgende gradering: 

 

Inntil 2 % - 1 aksje  – 1 stemme 

Over 2 % - 2 aksjer – 1 stemme 

 

Stemmerett utøves enten personlig eller ved fullmektig. Skriftlig fullmakt må fremlegges. 

Umyndige stemmer utøves av verge. Juridisk person stemmer med sin representant som ikke 

selv behøver å være aksjonær. Enhver kan stemme som om vedkommende var eier også av de 

aksjer fullmakts- og representasjonsforholdet gjelder. 

 

Overdragelse av aksjer må være godkjent av styret minst 4 uker før generalforsamling for å gi 

stemmerett. 

 

  



 

§ 5-3: På den ordinære generalforsamling skal behandles: 

 

A) Fastsetting av resultatregnskap og balanse 

B) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i hht. den fastsatte balanse, 

samt utdeling av utbytte. 

C) Valg av styre og revisor, samt en valgkomitè på 3 medlemmer med varamedlemmer. 

D) Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte og revisor. 

E) Andre saker som i hht lov hører innunder generalforsamlingen. 

 

Dokumentene til generalforsamlingen legges ut på selskapets hjemmeside. Innkallingen 

annonseres i lokalavisen. 

 

§ 5-4: Valgkomitèen  legger fram innstilling til generalforsamling på kandidater til styret med 

varamedlemmer. 

 

 

§§ 3-1, 3-3 og 5-3 endret i generalforsamling 30. mai 2013. 

§ 3-1 endret i generalforsamling 28. mai 2014. 

§ 4-1 endret i generalforsamling 20. juni 2017 

 

 




