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KUNDEN I FOKUS

Pit, commy nulla acip eniam duisis niamcon heniatis 

adignisit luptat nulland ignibh euis nostini amconum ip 

et nis nit, sequam, veliquat ver sed te deliquissit venim 

deliquatue delesecte faci bla feugiam, veliquis ea con 

hent nulla ad molorer si.Ed dolortie et, coreros aut do 

ex exer sVeros exero odigna feui bla. 
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Oslo T-banedrift AS kan vise til framgang og gode re-

sultater på alle fokusområder; Økonomien er sunn, fle-

re bruker T-banen og tilfredsheten hos gjennomsnitts-

kunden øker. Også internt har 2005 vært et godt år; til-

fredsheten hos de ansatte øker, sykefraværet går ned 

og sikkerhetsarbeidet er etablert som en solid plattform 

i hele organisasjonen.

I 2005 kunne Oslo T-banedrift AS notere seg for et øko-

nomisk overskudd på 15,8 millioner kroner. Årsaken til 

det gode resultatet er flere, men skyldes i hovedsak at 

flere kunder bruker T-banen og en streng intern prio-

ritering og effektivisering for hva midlene brukes til. I 

2005 hadde selskapet 63 millioner reisende, mot 59 mil-

lioner i 2004.

Det er hyggelig å registrere at kundetilfredsheten er 

økende etter flere år med til dels stor misnøye. Under-

søkelse gjort hos kunden om bord i T-banen viser 85 

% av kundene er tilfredse. Dette har sammenheng med 

økt offentlig satsing på T-banen, bestilling av nye T-ba-

netog og oppgradering av stasjoner og infrastruktur. I 

oktober kom de første to eksemplarene av den nye ge-

nerasjon T-banevogner til Oslo, noe som fikk betydelig 

medieoppmerksomhet.

Det er en kjent sak at T-banen har slitt med gammelt og 

til dels nedslitt materiell i flere år. Behovet for nytt er 

påkrevet, og de to nye togsettene har skapt optimisme 

for framtiden både internt og hos kundene. Denne opti-

misiske holdningen er fulgt opp internt, slik at organi-

sasjonen anser seg godt forberedt når hovedleveransen 

av tog starter i 2007. 

I løpet av året er det avholdt 5 Milepælsdager internt  

i selskapet der det er satt fokus på områder som strø-

kenhet i alle ledd, punktlighet i alle ledd, informa-

sjon og sikkerhet. Vår visjon er ”T-bane til å stole på”. 

Alle ansatte skal være ambassadører slik at vi kan 

oppfylle visjonen.

Sporveien har vært en Inkluderende Arbeidslivsbe-

drift (IA) siden 2002. Målbevisst arbeid fra ledelsen, i 

tett samarbeid med tillitsvalgte og ansatte, har med-

ført at sykefraværet i 2005 gikk ned fra 14,58% i 2004 

til 11,96%.

Selskapets hovedfokus i 2005 har vært forbedringer 

innenfor områdene punktlighet, informasjon, sikkerhet, 

kompetanse og strøkenhet. Alle gjennomførte tiltak er 

identifisert ved involvering av alle medarbeiderne. Kva-

litetsforbedring av arbeidsprosessene, individuell tre-

ning for å bedre egen arbeidsutførelse har gitt resul-

tater innenfor T-banens suksessområder.

Innenfor ledelsesutvikling har hovedfokuset vært mål-

forståelse og gjennomføring, kulturutvikling, coaching 

og tett oppfølging av medarbeiderne.

I august 2005 fikk T-banen installert simulatoren som 

skal lære førerne å kjøre de nye MX-togene. I oktober 

kom de to første togsettene som representerer den nye 

generasjon T-bane i hovedstaden.

Med hilsen

Øystein Svendsen    

Adm. Dir

0�

”...anser brevet for å være et 

forsøk på å legge press på FNs 

Sikkerhetsråd, som diskuterer 

sanksjoner mot Iran...”

200� – FOKUS PÅ GODT 
OG PÅLITELIG T-BANETILBUD
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ÅRET 200� / BEGIVENHETER

0�

September
> Simulator for de nye MX 3000-togene er på plass.

> Øyvind Holen gir ut boken ”Groruddalen  

– en reiseskildring”.

Mai
> Kirkens Bymisjon med ”Lønn som Fortjent” tar     

oppdrag på T-banen

> Rydder stasjoner og stasjonsområder for søppel.

Februar
Språkopplæringen rettet mot innvandrere 

på T-banen får nasjonal fokus.

Juni
Den danske kunstneren Ann Lislegaard  

stiller ut i Kunstpassasjen

Januar
> Yoko Ono stiller ut kunstverker i 

Kunstpassasjen på Jernbanetorget.

> Det tas prøver av luftkvaliteten 

på T-banens perronger, som blir.

April
> Musikk under Oslo går av stabelen for 6.gang. 

> T-banen innreder bønnerom for muslimske 

ansatte, noe som får stor medieoppmerksomhet.

Oktober
2 sett av den nye generasjon T-banevogner 

ankommer Oslo



”....mmmm den pølsa han spiser ser 

kjempe god ut...skulle veldig gjerne 

hatt en sånn nå – kanskje hvis jeg 

bjeffer høyt nok?...”
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Virksomheten

Oslo T-banedrift AS’ hovedvirksomhet er persontran-

sport med t-banetog, herunder trafikkstyring, servi-

ceoppgaver og kontrolloppgaver. Virksomheten har 

driftstillatelsen fra Statens jernbanetilsyn. Selskapet 

leier t-banevogner og infrastruktur og kjøper vedlike-

hold fra henholdsvis verkstedsenheten og infrastruktu-

renheten i AS Oslo Sporveier. Virksomheten drives fra 

Tøyen i Oslo. Selskapet ble stiftet 1. juli 2003.

Kjørekontrakt

Kjøringen drives på oppdrag fra AS Oslo Sporveier gjen-

nom egen kjørekontrakt. Kontrakten er løpende med år-

lige reforhandlinger.

Året 200�

Selskapet arbeider bevisst mot en god virksomhetsstyring, 

og har en styregodkjent strategi for perioden 2006 – 2012 å 

styre etter. Denne strategi er forankret i konsernets plan-

dokument for perioden (Strategisk Plattform 2010).

I strategien inngår 4 målområder: kunde, medarbeider, 

samfunn og sikkerhet i tillegg til lønnsomhet. Visjon og 

verdier inngår i strategien, og er en sentral lederstjerne 

for alle ansatte. Styret vil påpeke selskapets positive ut-

vikling gjennom året 2005. Styret fremhever ledelsens 

og de ansattes innsats for å bedre selskapets situasjon. 

Målområde Kunde

Selskapet hadde i 2005 63 millioner reisende, som er 

en økning fra 59 millioner i 2004. Kundetilfredsheten er 

økende, og 85 % av kundene er fornøyd med tilbudet. De 

forbedringsområder som fremkommer i kundeundersøk-

elsene har høy prioritet i organisasjonen.

Det er en økt offentlig satsning på T-banen, som innkjøp 

av nye t-banetog, oppgradering av infrastruktur og sta-

sjoner. Dette forplikter selskapet.

Målområde Lønnsomhet

Årsregnskap 

Selskapet har kr.24.157.922 i fri egenkapital 31.12.2005

Likviditeten anses som tilfredsstillende pr. 31.12.2005.

Selskapet har et overskudd på kr. 15.812.635 og gir føl-

gende disponering av årets resultat i Oslo T-banedrift AS:

Kr.2.522.055 avsettes til konsernbidrag og kr.13.290.580 

overføres til annen egenkapital

Nøkkeltall:

Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital):  

Likviditetsgrad 

(sum omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld):   

Egenkapitalrentabilitet (resultat/egenkapital):  

Totalrentabilitet (driftsresultat/totalkapital): 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at 

forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Målområde Medarbeider

Antall ansatte ved utgangen av året var 516, omregnet 

heltid 459,2. 

Likestilling

Av T-banedrifts 516 ansatte er 144 kvinner. Dette ut-

gjør 28 % og representerer den største andelen kvinner i 

konsernet. Av 29 lederstillinger er 10 kvinner.

ÅRSBERETNING

44,12 %

1,66

1�,24 %

6,4� %

1�

”...håper ikke mamma har smurt 

leverpostei på maten igjen – kunne 

sånn ønske at jeg fikk nugatti...”

”...er ikke det han jeg gikk på folke-

høyskole med? Hva var det han het 

igjen? Kai/Kåre/Kim??...”
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Oslo T-banedrift legger til rette for tiltak som permisjon, 

redusert arbeidstid samt arbeide og arbeidstid tilpasset 

kvinners og småbarnsforeldres behov. I stillings     an-

nonsene oppfordres kvinner og minoritetsspråklige til å 

søke. Disse gruppene prioriteres også ved tildeling av 

Sporveiens opplærings- og utviklingsmidler og ved inn-

tak til planlagte lederrekruttprogram.  

I driftsstillinger og førstelinjelederstillinger er det ingen 

lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Lønn- og ar-

beidsvilkår er tariffbestemt for disse gruppene. I høye-

re leder- og administrative stillinger vurderes lønn etter 

kompetanse, ansvar og resultatoppnåelse. 

Arbeidsmiljø og personale

HMS-arbeidet er organisert slik det følger av lov og for-

skrift og er nedfelt i HMS-håndbøker og -rutiner.  Sys-

temet bygger på revisjoner, risikovurderinger og hand-

lingsplaner. 

HMS er et lederansvar, og det systematiske arbeidet plan-

legges og gjennomføres i samarbeid med verneombudene.

Arbeidsmiljøutvalget i Oslo T-banedrift har et overordnet 

ansvar for å følge HMS-arbeidet og skal påse gjennom-

føringen av et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Ledelse, 

ansatte, vernetjeneste og HMS-avdeling er representert 

i AMU. AMU har hatt regelmessige møter i 2005.

Sporveien har vært en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA) 

siden juli 2002.  Sykefraværet var 11.96 % i 2005 mot 14,58 

% i 2004. Det er en positiv nedgang i sykefraværet i for-

hold til 2004. Selskapet mottar tilretteleggingstilskudd.

Pr. 31. januar er det registrert 64 yrkesskader i 2005 (57 i 

2004). Normalt blir noen skader etterrapportert.

Sentrale tiltak:

Utviklingsarbeidet er videreført med fokus på kultur-

utvikling, tett oppfølging og coaching av medarbeide-

re. Alle syke følges tett opp av egen leder og ved len-

gre sykefravær (senest etter 8 uker) har alle en oppføl-

gingsplan. Øvrige tiltak er rask tilrettelegging av arbeid, 

økt bruk av aktiv sykemelding, arbeidslag for midlertidig 

omplassering og utprøving av restarbeidsevne og bruke 

av sentralt arbeidstreningssenter for arbeidstrening ved 

lengre fravær.

Målområde Samfunn og sikkerhet

Påvirkning av det ytre miljø

T-banen kjørte 2 430 mill. plasskm. i rutetrafikk i 2005 

(2 220 mill plasskm. i 2004). T-bane er det meste miljø-

vennlige kollektivtilbudet i Oslo og kjører på egen trasé.

T-banen er det sikreste transportsystemet i Norge. 

Strekninger av linjenettet har uakseptabel støyforuren-

sing, det jobbes med forbedringer av dette i Sporveiens 

infrastrukturenhet.

Trafikksikkerhet:

I 2005 var det en ulykke med alvorlig personskade, ingen 

dødsfall. Alle pålegg er gjennomført og det finnes ingen 

åpne revisjonsavvik fra Statens Jernbaneteknikk.  

Fremtid

T-banen står ovenfor en innfasing av nytt materiell, utbyg-

ging og oppgradering av infrastruktur og stasjoner. 189 

nye T-banevogner er bestilt, ringbanen ferdigstilles som-

meren 2006, Kolsåsbanen oppgraderes og en rekke sta-

sjoner vil bli pusset opp. Det betyr at produktet vil fram-

stå med en betydelig høyere kvalitet i årene som kommer. 

Dette vil gi store markedsmessig muligheter og sikre en 

positiv utvikling av T-banen i Norges hovedstad. 

Nye T-banevogner skal leveres og settes i drift i perio-

den 2007 - 2008. To togsett er levert som prøvesett, og 

satt i i supplerende trafikk fra februar 06, slik at en skal 

vinne erfaring før hovedproduksjonen igangsettes i 2. 

halvår 2006.

Selskapet arbeider i sin strategi for at effekten av disse 

betydelige investeringer skal bli utnyttet maksimalt, og er 

i den forbindelse en pådriver både internt i Oslo Sporveier 

og eksternt for at vedlikeholdsetterslep og stasjonsopp-

graderinger skal videreføres for hele T-banesystemet.

Oslo T-banedrift vil fortsette arbeidet med å bedre sin 

leveranse til kunden, bedre medarbeidertilfredsheten, 

videreutvikle sikkerhetsstyring og ha en stabil lønnsom-

het i årene som kommer.

      Oslo, 8.februar 2006

    Gunnar Apeland          Inger Johanne Bergstøl          Morten Fure
      Styrets leder                       Styremedlem          Styremedlem
 

     Åsne Havnelid                     Osmund Ueland           Carl Ivar Delingsrud
      Styremedlem                            Styremedlem         Styremedlem

Anne Lise Storm Nestande                        Bjørn Nytrø        Øystein Svendsen
      Styremedlem                         Styremedlem                     Adm. Dir



”...Håper ham for en gangs-

skyld har støvsugd på stua til 

jeg kommer hjem...”

”...om noen legger merke til blomsten 

på kinnet? Hun tror sikkert jeg jobber 

på et tivoli...”
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RESULTATREGNSKAP

Note 200� 2004

Driftsinntekter

Salgsinntekt 3 ��� 44� 6�1 705 835 257

Driftskostnader

Varekostnad ��� 664 66� 399 802 298

Lønnskostnad 4,5 20� ��4 024 187 241 012

Avskrivning 6 1 0�� 1�6 1 803 372

Annen driftskostnad 10� �4� �2� 90 650 393

Sum driftskostnader �1� 6�� ��2 679 497 075

Driftsoverskudd 1� ��4 2�� 26 338 182

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 1 40� �0� 1 011 673

Annen rentekostnad 1� ��0 12 791

Netto finansinntekter 1 ��6 1�� 998 882

Ordinært overskudd før skattekostnad 21 1�0 4�2 27 337 064

Skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat 8 � ��� 81� 1 624 971

Årets overskudd 8 1� 812 6�� 25 712 093

Overføringer: 

Avgitt konsernbidragw 2 �22 0�� 0

Overført til annen egenkapital 1� 2�0 �80 25 712 093

Sum overføringer 1� 812 6�� 25 712 093

”... hjalvskyet, oppholdsvær, men  

mulighet for spredte ettermiddagsbyger. 

Nordvestlig bris. Temperatur om morgenen 

- 5 grader, midt på dagen 0...”
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Note 200� 2004

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Maskiner, inventar 6 � ��� 24� 1 980 254

Finansielle eiendeler

Overfinansiert pensjonsforpliktelse 5 22 86� 610 14 556 380

Sum anleggsmidler 26 442 8�� 16 536 634

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 7 �� 266 668 141 728 691

Andre fordringer 7 8 1�6 1�� 5 417 120

Sum fordringer 81 462 80� 147 145 811

Bankinnskudd 2 12� 20� 284 60 357 656

Sum omløpsmidler 208 666 08� 207 503 467

Sum eiendeler 2�� 108 �40 224 040 101

Note 200� 2004

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 9,10 �8 6�8 000 58 678 000

Overkursfond 9 20 8�2 0�� 20 892 059

Sum innskutt egenkapital �� ��0 0�� 79 570 059

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 24 1�� �22 10 867 342

Sum egenkapital 10� �2� �81 90 437 401

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 8 6 022 006 1 624 971

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 7 �6 �1� �2� 74 415 702

Skyldige offentlige avgifter 14 �6� 112 12 778 458

Annen kortsiktig gjeld 7 �� 4�8 112 44 783 569

Sum kortsiktig gjeld 12� ��8 ��� 131 977 729

Sum gjeld 1�1 �80 ��� 133 602 700

Sum egenkapital og gjeld 2�� 108 �40 224 040 101

BALANSE PR. 31 DESEMBER BALANSE PR. 31 DESEMBER

      Oslo, 8.februar 2006

    Gunnar Apeland          Inger Johanne Bergstøl          Morten Fure
      Styrets leder                       Styremedlem          Styremedlem
 

     Åsne Havnelid                     Osmund Ueland           Carl Ivar Delingsrud
      Styremedlem                            Styremedlem         Styremedlem

Anne Lise Storm Nestande                        Bjørn Nytrø        Øystein Svendsen
      Styremedlem                         Styremedlem                     Adm. Dir



200� 2004

Ordinært resultat før skattekostnad 21 1�0 4�2 27 337 064

Ordinære avskrivninger 1 0�� 1�6 1 803 372

Endring i kundefordringer 68 462 02� 83 509 444

Endring i leverandørgjeld 2 �00 02� 4 090 968

Forskjeller mellom kostnadsført pensjon

og inn/utbetalinger i pensjonsordninger 8 �0� 22� 11 192 029

Endring i andre tidsavgrensninger 14 60� �60 14 089 058

Konvertering av gjeld til egenkapital 0 11 550 228

Estimatavvik pensjon ført mot direkte mot egenkapitalen 0 14 844 745

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter �0 28� 08� 50 675 528

Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler � 44� 461 791 296

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter � 44� 461 791 296

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter 66 84� 628 51 466 824

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 60 ��� 6�6 111 824 485

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 12� 20� 284 60 357 661

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

”... kan gå innom Rimi på veien 

hjem, - – ok, kan du ta med ett 

par liter melk også?..det kan...”  
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NOTE 1 // REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo-

vens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Salgsinntekter 

Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leverings-

tidspunktet. 

Vurdering og klassifisering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller 

bruk i virksomheten.  Anleggsmidler vurderes til an-

skaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom 

verdifallet ikke forventes å være forbigående.  Langsik-

tig gjeld balanseføres til opptakskost.  Omløpsmidler og 

kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling 

innen ett år samt poster som knytter seg til varekrets-

løpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/

langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av 

anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld ba-

lanseføres til opptakskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balan-

sen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuel-

le vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 

det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning 

for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 

driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid 

over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres lø-

pende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 

driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende øko-

nomisk levetid. 

Pensjoner

Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan.  Ved be-

regninger av pensjonskostnaden benyttes en lineær 

opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Plan-

endringer amortiseres over forventet gjenværende opp-

tjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 

periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Ut-

satt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de mid-

lertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-

messige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig 

underskudd til fremføring ved utgangen av regnskaps-

året. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 

forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 

periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduseren-

de forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom 

det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og even-

tuelt nettoført.

Kontantsttrøm

Kontantstrømoppstillingen  er utarbeidet etter den indi-

rekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfat-

ter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvi-

de plasseringer.

NOTE 2 // BANKINNSKUDD

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr 7 224 824 per 31.12.2005.

Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at datterselskapenes kontantbehold-

ning formelt sett er fordringer på morselskapet, og alle konsernselskaper er solidarisk ansvarlige for de trekk kon-

sernet har gjort.

NOTE � // SALGSINNTEKTER

200�

Pr. Virksomhetsområde

Trafikkinntekter 6�� �86 124

Andre driftsinntekter �� 66� �66

Sum ��� 44� 6�0

Det ble inngått ny kjørekontrakt og årsavtale med Bestillerenheten i AS Oslo Sporveier 10. november 2005. Av kon-

trakten fremgår det at Oslo Tbanedrift AS har krav på et fast beløp på 184,2 mill. kroner. Anslåtte billettinntekter 

utgjør 460,8 mill.kroner. I kjørekontrakter for 2005 utgjør avtalt fastbeløp 143,9 mill. kroner, andel billettinntekter 

504,8 mill. kroner. 

NOTE 4 // LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V.

200� 2004

Lønnskostnader

Lønninger 1�� �2� 1�2 153 007 765

Folketrygdavgift 26 418 18� 22 750 083

Pensjonskostnader 1� 1�6 000 10 846 000

Andre ytelser 2 �16 64� 637 164

Sum 20� ��4 024 187 241 012

Gjennomsnittlig antall ansatte 4�2 491

NOTER TIL REGNSKAPET
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Godtgjørelser Lønn Andre godtgjørelser

Administerende direktør 1 140 109 294 325

Styrehonorar 365 000 0

Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

Administrerende direktør har avtale om bonus i forhold til oppnådd årsresultat før skatt. Administrerende direktør 

har rett til en årslønn dersom han fratrer sin stilling. Kompensasjonen for de siste seks måneder skal avregnes mot 

lønn i en eventuell ny stilling eller andre lønnede/honorerte oppdrag. 

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2005 utgjør kr 161 500. Det er kostnadsført kr 60 000 i bistand knyttet til utarbei-

delse av årsregnskap og ligningspapirer, samt annen bistand på kr 39 150. Alle beløp er eksklusiv mva. 

NOTE �  PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER

Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsytelsene er 

i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansi-

ert gjennom en felles pensjonskasse med AS Oslo Sporveier og Oslo Sporvognsdrift AS.

De aktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.2005 med basis i data pr. 01.01.2005. I beregningen inngår tillegg 

avtalefestet pensjon (AFP) og forpliktelser knyttet til førtidspensjonering som dekkes over selskapets drift.

For AFP62 er det lagt til grunn en uttakstilbøyelighet på 40% for ansatte som ikke har rett til å gå av før fylte 67 år 

etter pensjonskassens vedtekter. For andre ansatte er uttakstilbøyeligheten satt til 0% da disse er dekket av egen 

ordning i pensjonskassen.

200�

Årets opptjente pensjonsrettigheter 1� 1�� 000

Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 12 2�0 200

Avkastning på pensjonsmidler 12 820 200

Administrasjonskostnader 8�0 000

Årets resultatføring av estimatavvik 1 �01 000

Netto pensjonskostnad 1� 1�6 000

Midler / forpliktelser

Beregnede pensjonsforpliktelser 2�� ��2 ��0

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 21� ��� 200

Ikke resultatført virkning av estimatavvik �� 0�� 000

Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforplikt.) 22 86� 610

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 5,5%

Forventet lønnsregulering 3,0%

Forventet pensjonsregulering 3,0%

Forventet Gregulering 3,0%

Forventet avkastning på fondsmidler 6,5%

Estimatavvik amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid.

NOTE 6 // VARIGE DRIFTSMIDLER

Inventar, kontormaskiner ol Påkostning leide lokaler Sum

Anskaffelseskost 01.01.2005 10 001 105 0 10 001 10�

Tilgang kjøpte driftsmidler 1 493 393 1 950 068 � 44� 461

Anskaffelseskost 31.12.2005 11 494 498 1 950 068 1� 444 �66

Akk. avskr./nedskr. 01.01.2005 8 812 147 0 1 ��4 6�6

Akk. avskrivninger 31.12.2005 9 735 319 130 004 � 86� �2�

Bokført verdi 31.12.2005 1 759 179 1 820 064 � ��� 24�

Årets avskrivninger 923 172 130 004 1 0�� 1�6

Økonomisk levetid 3–5 år 5 år –

Avskrivningsplan Lineær – –
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Leieavtaler

Kontrakter med verksted og intrastrukturenhetene i AS Oslo Sporveier er inngått for 2006. Godtgjørelse for leie og 

vedlikehold av intrastruktur og vognmateriell avtales for hvert år. For 2005 utgjorde avtalen med infrastruktur 181,3 

mill. kroner og avtalen med verkstedet utgjorde i 2005 220,0 mill. kroner. 

Oslo Tbanedrift AS leier lokaler av AS Oslo Sporveier og husleie for 2005 utgjør 4,3 mill. kroner. Det er 6 måneders 

oppsigelse for de inngåtte leiekontraktene. 

NOTE � // MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.

 

Kundefordringer Andre fordringer

200� 2004 200� 2004

Foretak i samme konsern �2 ��� 4�0 41 111 035 6 182 828 4 809 490

Øvrig eksternt mellomværende �2� 1�8 0 2 01� �0� 0

Sum �� 266 668 41 111 035 8 1�6 1�� 4 809 490

Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld

200� 2004 200� 2004

Foretak i samme konsern 0 19 594 205 �1 ��1 �42 74 415 702

Øvrig eksternt mellomværende 2� ��� 2�� 25 189 364 4 �24 18� 0

Skyldig konsernbidrag � �02 8�� 0 0 0

Sum �� 4�8 112 44 783 569 �6 �1� �2� 74 415 702

”...er ikke det han jeg gikk på folke-

høyskole med? Hva var det han het 

igjen? Kai/Kåre/Kim??...”



�1

36

NOTE 8 // SKATT

200� 2004

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat �80 �84 0

Endring i utsatt skatt � 0�4 281 1 624 971

Endring utsatt skatt fra 2004  6�� 248 0

Årets totale skattekostnad på ordinært resultat � ��� 81� 1 624 971

Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt:          Kroner   

Årets totale skattekostnad � ��� 81�

28% av resultat før skatt � ��� �2�

Differanse knyttet til utsatt skatt fra 2004 (6�� 248)

Differanse på grunn av permanente forskjeller 101 ��8

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 21 1�0 4�2 27 337 064

Permanente forskjeller �6� ��� 13 931

Endring i midlertidige forskjeller  � ��6 ���  10 491 983

Innbetaling underdekning pensjon 0  11 550 228

Underskudd til fremføring  10 2�4 6�0  5 308 784

Grunnlag betalbar skatt � �02 840 0

Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat �80 �84 0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat �80 �84 0

Skatt på avgitt konsernbidrag  �80 �84 0

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 200� 2004

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler  1 ��6 44�  805 555

Overfinansiert pensjonsordning 22 86� 610 14 556 380

Underskudd til fremføring 0  7 947 357

Sum 21 �0� 16� 5 803 468

Utsatt skatt 6 022 006 1 624 971

NOTE � // EGENKAPITAL

 

Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum

Egenkapital 01.01.2005 58 678 000 20 892 059 10 867 342 �0 4�� 401

Egenkapital 01.01.2005 58 678 000 20 892 059 10 867 342 �0 4�� 401

Årets endring av egenkapital

Avgitt konsernbidrag 2005 0 0  2 522 055  2 �22 0��

Årets resultat 0 0 15 812 635 1� 812 6��

Egenkapital 31.12.2005 58 678 000 20 892 059 24 157 922 10� �2� �81

NOTE  10 // AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i Oslo T banedrift AS pr. 31.12.2005 består av følgende aksjeklasse:

Antall Pålydende Balanseført

Aksjer 58 678 1 000 58 678 000

AS Oslo Sporveier eier samtlige aksjer i Oslo T banedrift AS.Morselskapet, AS Oslo Sporveier, har forretningskontor 

i Oslo og utarbeider et konsernregnskap hvor Oslo T banedrift AS inngår. Kopi av konsernregnskapet kan innhentes 

på selskapets kontor i Økernveien 9 i Oslo.
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”...sees på Rokefeller 21.15. D 

kan hende jeg blir litt sen :). 

vent utenfor...”

”...nå rekker jeg kanskje til 

byen før de stenger..”


