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Resultatregnskap
Note 2016 2015

Driftsinntekter
Salgsinntekt 2, 3 17 869 052 15 990 300
Annen driftsinntekt 3 22 987 660 21 284 754
Sum driftsinntekter 40 856 712 37 275 054

Driftskostnader
Varekostnad 3 880 203 3 543 923
Lønnskostnad 4 21 016 304 21 556 496
Avskrivning 5 2 490 068 2 141 724
Annen driftskostnad 4 11 545 840 8 073 499
Sum driftskostnader 38 932 415 35 315 642

Driftsresultat 1 924 297 1 959 412

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 151 979 287 412
Annen finanskostnad 333 539
Netto finansposter 151 646 286 873

Ordinært resultat før skattekostnad 2 075 943 2 246 285

Årsresultat 2 075 943 2 246 285

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 9 2 075 943 2 246 285
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Balanse pr. 31. desember
Note 2016 2015

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 37 713 430 37 382 330
Maskiner og anlegg 5 8 043 100 1 000 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 5 3 307 700 1 981 500
Sum varige driftsmidler 49 064 230 40 363 930

Sum anleggsmidler 49 064 230 40 363 930

Omløpsmidler

Varer 6 1 201 430 1 066 200

Fordringer
Kundefordringer 2 094 215 1 543 538
Andre fordringer 2 834 861 1 581 747
Sum fordringer 4 929 076 3 125 285

Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 13 649 405 20 442 438

Sum omløpsmidler 19 779 911 24 633 923

Sum eiendeler 68 844 141 64 997 853
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Kontantstrømoppstilling
Note 2016 2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat 2 075 943 2 246 285
Ordinære avskrivninger 2 490 068 2 141 724
Endring i varelager, kundefordringer og
leverandørgjeld 1 846 299 -55 049
Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 014 975 223 357
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 397 335 4 556 317

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -11 190 367 -1 688 125
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -11 190 367 -1 688 125

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

Netto endring i likvider i året -6 793 032 2 868 192
Kontanter og bankinnskudd per 01.01 20 442 438 17 574 246
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12 13 649 406 20 442 438
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Noter til regnskapet for 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak. Selskapet har deltakere i ulike tiltak. Noen av disse er ikke å anse som ansatte i forhold til
regnskapslovens definisjon. Ut fra antall årsverk er årsregnskapet av denne grunn avlagt i henhold til reglene
for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes
etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost.
Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Pensjoner
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført, i henhold til reglene for små foretak.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Skatter
Selskapet er en Arbeidsmarkedsbedrift, og er følgelig ikke skattepliktig for sin inntekt.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Salgsinntekter

2016 2015
Pr. virksomhetsområde
Salg vaskeri 10 268 444 9 201 221
Salg jobbfrukt 2 854 309 2 653 179
Salg snekkeriet 3 912 689 3 571 864
Andre salgsinntekter 833 610 564 036

17 869 052 15 990 300
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Noter til regnskapet for 2016

Note 3 - Annen driftsinntekt

2016 2015
Annen driftsinntekt består av:
Tilskudd til sysselsetting fra NAV 21 138 570 19 781 225
Driftstilskudd fra Ringerike kommune 1 126 752 1 187 482
Driftstilskudd fra Hole kommune 264 300 164 387
Andre inntekter 458 038 151 660

22 987 660 21 284 754

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2016 2015

Lønninger 17 432 158 17 733 485
Arbeidsgiveravgift 2 611 504 2 578 390
Pensjonskostnader 748 421 765 025
AFP 273 385 250 792
Godgjørelse til styret 321 000 286 000
Andre personalkostnader 862 159 851 935
Refusjon -1 232 323 -909 131
Sum 21 016 304 21 556 496

Menova hadde 33 fast ansatte, i hel- og deltidsstillinger som har utført 29,21 årsverk (29,84 årsverk i 2015). I
tillegg har de 2 tiltaksplasser med personer i TIA (Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift), samt 2 tiltaksplasser i
KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift) som er lærlinger. Selskapet har også 37 plasser for personer i VTA
(Varig tilrettelagte arbeidsplasser). Disse personene er ikke å anse som ansatte i følge regnskapsloven, men
blir ansett som ansatte etter arbeidsmiljøloven.

Ytelser til ledende personer

Lønn
Andre

godtgjørelser
Daglig leder 882 008 58 675

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 37
personer. Av disse har 1 ytelsesbasert ordning, og resterende har avtalefestet ordning.

Ytelsesbasert pensjonsordning
Ytelsesbasert pensjonsordning gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.
Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Pensjonsforpliktelsen er ikke avsatt i regnskapet, i
henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

AFP
APF-ordningen er en ordning som gir ett livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å
ta ut AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening
ved arbeid frem til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres
gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger det ingen pålitelig måling og
allokering av forpliktelse og midler i ordningen.
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Noter til regnskapet for 2016

Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger
kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen
og det forventes at premienivået vil øke for det kommende året.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2016

Revisjon 41 000
Andre tjenester 28 139

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 5 - Varige driftsmidler

Transport- Inventar
Eiendommer Maskiner midler og utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01. 48 329 223 7 167 157 2 633 693 9 776 660 67 906 733
Tilgang kjøpte driftsmidler 1 573 916 7 342 700 199 000 2 074 751 11 190 367
Anskaffelseskost 31.12. 49 903 139 14 509 857 2 832 693 11 851 411 79 097 100

Akk.avskrivning 31.12. -12 189 709 -6 466 757 -1 945 173 -9 431 231 -30 032 870
Balanseført pr. 31.12. 37 713 430 8 043 100 887 520 2 420 180 49 064 230

Årets avskrivninger 1 242 950 299 778 252 864 694 476 2 490 068

Økonomisk levetid 10-40 år 3-10 år 5 år 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Note 6 - Varer

2016 2015
Råvarer 707 780 597 830
Ferdige egentilvirkede varer 493 650 468 370
Sum 1 201 430 1 066 200

Note 7 -  Bankinnskudd

2016
Bundne skattetrekksmidler utgjør 707 857

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:
Antall Pålydende Balanseført

Aksjer 300 15 000 kr 4 500 000

Ringerike kommune eier 280 aksjer tilsvarende 93,33%.
Hole kommune eier 20 aksjer tilsvarende 6,67%.
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Noter til regnskapet for 2016

Note 9 - Egenkapital

Annen
opptjent

Aksjekapital Overkurs egenkapital Sum
Egenkapital 01.01. 4 500 000 1 713 566 53 044 459 59 258 025
Årsresultat 0 0 2 075 943 2 075 943
Egenkapital 31.12. 4 500 000 1 713 566 55 120 402 61 333 968



Styrets årsberetning for 2016 

Menova AS art, formål og omfang 

Menova AS er en arbeidsmarked - og inkluderingsbedrift for ringeriksregionen, heleid av Ringerike  

og Hole kommune med henholdsvis 93,33 % og 6,67 %. Selskapet er lokalisert i Hensmoveien 19 og 

Follummoveien 84.  Det er ikke foretatt noen vedtektsendringer i selskapet i løpet av siste driftsår. 

Selskapets formål er å tilby arbeids- og velferdstjenester med: 

 Formidling til ordinært arbeid 

 Avklaring og utvikling av den enkelte deltakers muligheter for arbeid og aktivitet.  

 Tilrettelagte arbeidsplasser i egen bedrift. 
 

Menova AS er godkjent tiltaksarrangør for Nav, og har Navkontorene i Ringerike, Hole, og Jevnaker 

som oppdragsgivere for ulike arbeidsmarkedstiltak. 

Det er registrert 527 deltakere på de forskjellige tiltak/program ved Menova i 2016, noe som er en 

økning på 57 fra 2015. Av disse ble 426 skrevet ut av sine tiltak. 62,5 % til jobb eller andre aktive 

løsninger, mot 65 % i 2015. 82 personer ble formidlet i 2016, mot 62 i 2015.  

 

I 2016 har vi brukt mye ressurser på å forberede de nye tiltakene Avklaring og Oppfølging (som har 

erstattet gamle Avklaring og AB) og tilpasse organisasjonen til et forventet lavere antall 

jobbsøkere/deltagere innsøkt fra Nav. De gamle tiltakene ble avviklet 31.12.16 etter en 

overgangsperiode på tre måneder. Menova hadde ved inngangen til 2017 137 tiltaksplasser, mot 200 

ved inngangen til 2016. Videre er endring av rammebetingelser og forutsetninger også innen APS og 

VTA på trappene. 2016 har vært et endrings år for Menova AS.  

Menova har hatt personer i praksisplasser og arbeidsavklaring hos 90 bedrifter i 2016. Videre har vi 

hatt formidlinger til 52 ulike bedrifter. Vi har hatt aktiv dialog med over 100 ulike virksomheter i 

regionen for å få utplassert deltakere i praksisplasser og undersøke ansettelsesmuligheter til våre 

deltagere. Vi vektlegger å ha god oppfølging av arbeidsgivere når vi har jobbsøkere/deltagere 

utplassert hos dem eller når de har ansatt noen via oss. Vi opplever god dialog og positivitet hos 

mange arbeidsgivere i regionen.   

Menova har i tillegg egne produksjons – og treningsavdelinger for deltakere i tiltakene VTA, KIA 

(lærlinger) og TIA og lærekandidater, som også benyttes til avklarings - og praksisplasser når dette er 

hensiktsmessig. Produksjonsavdelingene i 2016 har bestått av Snekkeriet, Småproduksjon, 

Jobbfrukt/distribusjon, og Vaskeri. Det har vært en positiv faglig utvikling i alle de fire trenings – og 

produksjonsavdelingene. Spesielt trekkes frem: 

- Investeringer som er foretatt i Vaskeriet. Utstyr og infrastrukturen i Vaskeriet var over 10 år 
gammelt og trengte fornyelse. Videre hadde Vaskeriet behov for å øke kapasiteten. 
Utviklingen av Vaskeriet vil fortsette i 2017. 

- Utviklingen av Snekkeriet for å bli en attraktiv leverandør av plassbygde møbler. Dette med 
spesiell satsing på hyttemarkedet. Vi har bevisst at Snekkeriet er konkurransedyktige på både 
kvalitet og pris innen dette markedssegmentet.     



 

Kvalitetssystemet Equass er Menovas garanti for at arbeidssøkere blir trygt og forsvarlig ivaretatt av 

kompetente veiledere og tilretteleggere i Menova.  

Styrets arbeid  
Det er blitt avholdt 7 styremøter i løpet av 2016. Det har behandlet 49 saker i løpet av året. Styret 

har vektlagt å få kontinuerlig rapportering om økonomi og drift, samt drøfte og gi føringer for 

sentrale utviklingsaktiviteter. I tillegg har styreleder hatt løpende dialog med daglig leder. 

Likestilling  
Menova hadde i 2016 33 fast ansatte i hel- og deltidsstillinger som utgjorde 29,21 årsverk mot 29,84 

årsverk i 2015. Fordelingen blant disse var 18 kvinner og 15 menn. Ledergruppen besto av 5 menn og 

3 kvinner. Styret hadde en sammensetning av 2 kvinner og 3 menn. I tillegg har styret en observatør 

som er mann. 

Selskapet har en god fordeling mellom kvinner og menn og ønsker hele tiden å legge tilrette for 

dette. Alle stillingsutlysninger er åpne for både menn og kvinner. 

Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 

 

Tiltak mot diskriminering   
Menova har, med henvisning til Likestillingsloven og Diskrimineringsloven, vedtatt verdier og etiske 

retningslinjer som formulerer selskapets grunnleggende menneskesyn og er beskrevet i vårt ledelse- 

og kvalitetssystem Equass; 

”Menovas medarbeidere har et menneskesyn som innebærer at alle mennesker er like mye verdt 

uavhengig av alder, kjønn, rase, religion og legning, intellektuelle og fysiske forutsetninger. Dette 

betyr at alle møtes med ydmykhet, respekt og likeverd, og at alle har krav på å bli tatt på alvor.” 

Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet  
Det interne HMS arbeidet blir fortsatt svært godt ivaretatt av selskapets HMS-koordinator.  Det er i 

løpet av 2016 gjennomført to AMU- møter.  

Det er registrert fire tilfeller av mindre arbeidsulykker i 2016. 

Nærværet i 2016 var på 94,1 % som er en betydelig forbedring fra 2015 (89,2 %). Dette som resultat 

av planmessig arbeid. Menova har IA – avtale.  

Ytre miljø 
Bedriften er opptatt av å unngå forurensing av det ytre miljø og har følgelig etablert nødvendig tiltak 

på dette området. Menova har ut i fra selskapets behov og type aktiviteter investert i anbefalte og 

miljøvennlige energiløsninger. I løpet av 2016 ble Vaskeriet godkjent Miljøfyrtårn. All bruk av 

kjemikalier er godkjent etter europeiske forskrifter og regler. Det er ikke andre forhold ved 

virksomheten, dens innsatsfaktorer eller produkter som antas å kunne medføre negativ påvirkning av 

det ytre miljø. Problemavfall blir håndtert etter gjeldende forskrifter og regelverk. Bedriften har 

kildesortering av papp/papir, plast og matavfall og skåner på denne måten miljøet. Det foreligger 

ikke pålegg fra offentlig myndighet. 
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