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Menovas art, formål og omfang

Menova er en arbeidsinkluderingsbedrift for ringeriksregionen, 
heleid av Ringerike og Hole kommune med henholdsvis 93,33% 
og 6,67%. Selskapet er lokalisert i Follummoveien 84, Storgata 11 
og Hønefoss Bru 1B. Det er ikke foretatt noen vedtektsendringer i 
selskapet i løpet av siste driftsår. 

Dette basert på oppdrag og avtaler med det offentlige, herunder 
NAV, kommuner og fylker.

Menova AS er godkjent tiltaksarrangør for NAV, og har NAV- 
kontorene i Ringerike, Hole, og Jevnaker som oppdragsgivere for 
ulike arbeidsmarkedstiltak.

Kvalitetssystemet Equass er Menovas garanti for at arbeidssøkere 
blir trygt og forsvarlig ivaretatt av kompetente veiledere og
arbeidsledere i Menova. 

STYRETS ÅRSMELDING 2019

Selskapet skal utvikle og drive tilbud om jobb og aktiviteter til 
personer hjemmehørende i Ringeriksregionen som: 

• Trenger en varig tilrettelagt arbeidsplass 
• Har behov for mer bistand og støtte enn det NAV tilbyr for å
• komme i jobb.
• Faller utenfor det ordinære arbeidslivet 
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Arbeid (Kilemoen)ARBEIDS- OG FOKUSOMRÅDER

Menova har egne produksjons- og treningsavdelinger 
for deltakere i tiltakene VTA, lærlinger og lære-
kandidater. Disse benyttes også til arbeidsavklaring og 
praksisplasser når dette er hensiktsmessig.
Produksjons- og treningsavdelingene i 2019 har 
bestått av Montasje, Jobbfrukt/distribusjon, Kantine 
og Industrivaskeri.
Vi er opptatt av å drive mest mulig ordinære arbeids-
plasser, med de plikter og rettigheter dette innebærer. 
På denne måten skal det være kortest mulig vei fra 
arbeid hos Menova til arbeid i en ordinær bedrift. 

De nybygde og oppgraderte lokalene på Kilemoen ble 
overtatt fra entreprenør 1. juni. Vi har nå et oppgradert 
og funksjonelt bygg som er godt tilpasset VTA 
virksomhet.
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Arbeid (Kilemoen)ARBEIDS- OG FOKUSOMRÅDER

Industrivaskeriet er den suverent største produksjons- og treningsarenaen i Menova. Minimum 20 VTA (produksjons-
medarbeidere) må daglig være på plass for at produksjon og leveranser skal gå knirkefritt. Det er intet problem med å gi 
meningsfull sysselsetting til 40 VTA (produksjonsmedarbeidere).  Arbeidsoppgavene i Industrivaskeriet representerer 
også en god trening og forberedelse til å arbeide i andre produksjonsbedrifter.  
I løpet av de siste årene har Industrivaskeriet blitt vesentlig oppgradert med både maskiner, sertifiseringer, kompetanse 
og lokaler. I dag kan Menovas Industrivaskeriet tilby komplette tjenester, utleie av tøy og vask til helseinstitusjoner, 
hoteller og andre bedrifter:

Helseuniformer -  Sengetøy - Håndklær/kluter - Arbeidstøy - Matter - Mopper

Vi er et kortreist grønt alternativ med høy servicegrad. Koronasituasjonen våren 2020 har vist hvor kritisk arbeidet som 
utføres i Industrivaskeriet er. At vi var sertifisert i bransjestandarden for vask av helsetøy fra Norske Vaskeriers Kvalitets-
tilsyn gjorde at vi var godt forberedt til å håndtere vask av smittetøy.
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ARBEIDS- OG FOKUSOMRÅDER Matchbox
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Matchbox har hatt et spesielt fokus i 2019. Ringe-
rike kommune, i samarbeid med NAV Ringerike, 
valgte å satse på Menova som gjennomfører av et 
arbeidsrettet tiltak for ungdom (18 til 30 år) som 
mottar stønad etter sosialtjenesteloven. Dette for å 
styrke deres muligheter for overgang til arbeid og 
selvforsørgelse. Matchbox flyttet i løpet av året inn i 
mer hensiktsmessige lokaler i Hønefoss Bru 1B i 
Hønefoss sentrum. 

Siden november 2018 har 64 ungdommer 
startet opp i Matchbox (pr 31.12.19).

• 38 ungdommer har pr 31.12.19 avsluttet i 
Matchbox. Av disse har 27 ungdommer (71 %) helt 
eller delvis erstattet økonomisk sosialhjelp:

 15 til jobb
  9 til skole. 
  3 til annen attføring og/eller overgang til   
  AAP.

• De resterende er i ulike stadier på vei mot jobb 
eller utdanning. Noen trenger god tid for å komme i 
posisjon.
 
 Vi har en grunnleggende tro på at alle har   
 talent for noe, og at det er noe som bør   
 kunne omsettes i en eller annen form for   
 jobbtilknytning eller utdanning.
 Vi har ingen som vi vil definere som «kan   
 ikke jobbe». Et fåtall er helt klar for jobb   
 ved oppstart, og må i ulik grad «lære seg å  
 jobbe».

• Alle de 64 ungdommene har gjennomført en reise 
og gjort verdifulle erfaringer i Matchbox og/eller 
som et resultat av Matchbox.
 
 De som har gått til skole eller jobb er det   
 gjort rede for over. De øvrige som har   
 sluttet har gjort det fordi de har flyttet til   

 annen kommune, må «gå en omvei», eller  
 på annen måte ikke vært klare for å   
 nyttiggjøre seg vårt tilbud. Eksempel kan   
 være behandlingstilbud innen rus- eller   
 psykiatri.

 Uansett grunn til avslutning i Matchbox er  
 vi opptatt at den skjer på en profesjonell   
 og oppbyggende måte. Hvis Matchbox   
 ikke er riktig nå, så kan det være det på et  
 senere tidspunkt.  Dette er et viktig signal   
 og perspektiv for dem som er blant de   
 yngste. Å påføre den unge nye «tap» er   
 noe vi gjør alt for å unngå. Det har de ofte  
 hatt mer enn nok av fra tidligere. 
 Mange av ungdommene har valgt å holde  
 kontakt med Matchbox i en eller annen   
 grad også etter at de har avsluttet. Dette   
 gjelder uansett grunn.

Arbeidet har siden oppstarten vært basert på 
fire grunnleggende prinsipper:

• Selvdisiplin.
• Å tenke jobb og utdanning på kort og lang sikt.
• Mestringstro - troen på at den enkelte har talent           
• for noe. 
• Å ta ansvar for eget liv, inklusiv:

 Vektlegging av den enkelte sitt ansvar for å  
 skaffe seg jobb – også med nødvendig   
 hjelp.
 Alle har et ansvar for å bidra til et    
 bærekraftig samfunn ved å redusere press  
 på velferdsordningene.

Dette har skjedd gjennom:

• Matchbox er et fellesskap. Det innebærer at alle 
har et ansvar for at det fungerer som et sted hvor 
deltakere velger å komme. Fellesskapet, arbeidet 
og dynamikken i gruppen er en viktig forberedelse 
til et liv i jobb/utdanning.



ARBEIDS- OG FOKUSOMRÅDER Matchbox
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• Matchbox som en egen merkevare. Dette som 
noe positivt for ungdommen, du får hjelp til å finne 
en vei mot selvforsørgelse. For arbeidsgivere vil vi 
at det skal være et stempel på kvalitet. Alle har vi 
ansvar for det omdømme Matchbox har i samfun-
net rundt oss. Ingen får «tukle» med det.

• Å bruke gruppe som arbeidsform. Erfaringene 
med grupper er gjennomgående svært gode.
 
 Vi ser at ungdommene både inspirerer,   
 motiverer, korrigerer og utfordrer
 hverandre. Kraften i et likemannsarbeid   
 kan derfor ikke undervurderes.

• Vi har likevel et parallelt tilbud om veiledning og 
oppfølging gjennom individuelle samtaler: både 
planlagte og mer ad-hoc (når «det brenner», løser vi 
det der og da).

•  Så mye involvering som mulig. Deltagerne 
utfordres selv til å stille spørsmål og finne svar. 
Dette sammen med gode diskusjoner rundt 
sentrale tema skal styrke den enkelte i jakten på 
jobb, samt få – og beholde den.

• Direkte språk, tydelige forventinger med en 
konsekvens ved brudd. Vi har etablert et sett med 
regler i Matchbox. Disse skal respekteres på 
samme måte som lover og regler ellers i sam-
funnet. Tydelighet verdsettes i gruppen.

27
av 38 ungdommer
fikk erstattet sosial-

hjelp, helt eller
delvis

15
ungdommer

til jobb

64
ungdommer
innom oss

i 2019

Etter en kvalifiseringsperiode lokalt, endte Madelen opp i en
fulltidsstilling hos Kvik, Alnabru.

Hun hadde et mål om jobb og bolig i Oslo.

Matchbox har tett dialog med samarbeidspartnere og beslutningsmyndigheter. Hyppige besøk fra politikere har så lang vært
en god strategi.

Fra venstre: 1 rekke: Jan Thorleif Lafton, Stortingsrepresentant Masud Gharahkani, Anne Katrine Korneliussen, Ken Joar Bjerke
2 rekke: Oddny Espen, Elin Stein, Linn Bergly. Bak: Jon Ola Skrutvold

Foto: Tor Kristian Sørensen



I 2019 har Menova hatt 233 personer i 
tiltakene Avklaring og Arbeids-
forberedende trening (AFT) og Varig 
tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har hatt en 
lærling og en lærekandidat. To personer 
er ordinært ansatte, med varig lønns-
tilskudd. I tillegg har vi gjennomført en 
runde med 10 ukers språkopplæring. 
Dette kurset startet med 16 deltagere 
og ble avsluttet med 14 deltagere.

ArbeidsinkluderingARBEIDS- OG FOKUSOMRÅDER
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67
personer har til enhver 
tid jobbet i våre interne 

produksjons- og
treningsarenaer

55
personer ble formidlet til 

jobb gjennom våre 
veiledere og kontakten 

med næringslivet

>46
personer arbeidet i

Varig Tilrettelagt Arbeid 
VTA ved våre

produksjonsarenaer

68
ulike bedrifter i regionen 

har hatt personer i 
praksis og kvalifisering
til stilling fra Menova

i 2019

39
av bedriftene vi har 

jobbet sammen med i 
2019 har ansatt våre 

deltakere

233
100

personer har vært 
gjennom Menova i 2019 
i tiltakene AVKLARING, 

AFT og VTA

14
personer har vært 

gjennom Menovas 10 
ukers språkopplæring 
for fremmedspråkelige

ulike bedrifter har vi hatt 
aktiv dialog med.

Hensikten er å få våre 
deltakere ut i praksis-

plasser

Arbeidsinkluderingsavdelingen har i 
2019 hatt stor nytte av flyttingen til 
Storgata 11, med større nærhet til NAV, 
og lettere tilgang for arbeids-
søkerne. Samarbeidet med NAV har i 
flere år vært betraktet som godt. I 2019 
vurderes samarbeidet med vår største 
kunde og premissleverandør å ha vært 
enda tettere og bedre enn tidligere. 
Dette gjenspeiles i kundeundersøkelsen 
for NAV, der de gir den høyeste score 
på tilfredsheten på samarbeidet siden 
undersøkelsene startet.
Resultatene fra deltakerundersøkelsen 
2019 viser at for tiltaket AFT (APS fram 
til 2018) har deltakertilfredsheten aldri 
vært så høy: 5,33 – opp fra 5,03, som 
var all time high i 2018. For Avklaring 
var det en svak nedgang: 5,25 mot 
5,33 i 2018. 5,25 er likevel den nest 
høyeste scoren registrert i tiltaket. 
 
 



Menovas drift skaper verdier for Ringerikssamfunnet på flere måter.
Følgende samfunnsregnskap fremlegges for 2019

SAMFUNNSREGNSKAP

Av 64 deltakere avsluttet i AFT (50 i 2018), har 44 % (48 % 
i 2018) fått ny jobb, startet utdannelse eller sikret sin 
jobbtilknytning. 

 Dette i form av at 8 arbeidssøkere har gått til jobb   
 uten lønnstilskudd, 4 til jobb med lønnstilskudd, 3   
 til arbeid i kombinasjon med andre ytelser fra NAV,  
 1 til arbeid i kombinasjon med gradert uføretrygd,   
 10 til arbeid med bonuslønn i kombinasjon med   
 uføretrygd ,1 til egenfinansiert utdanning og 1 til   
 utdanning finansiert av NAV.

Av 152 deltagere i Avklaring har 68 % fått en jobbplan. 
Gode jobbplaner er helt avgjørende for å komme videre i 
prosessen mot jobb. 

 I tillegg har 20 deltagere enten fått ny jobb eller   
 sikret sin jobbtilknytning. Dette i form ved at 1   
 arbeidssøker har gått til jobb uten lønnstilskudd, 4  
 til arbeid i kombinasjon med uføretrygd, og 10 til   
 arbeid med uføretrygd og bonuslønn. 

14 personer har gjennomført språkkurs for fremmed-
språklige i regi av Menova.  Ved kursets slutt hadde 
samtlige deltagere gått minimum opp et nivå på den 
standardmålingen som foretas i språkkurset. 

38 ungdommer har pr 31.12.19 avsluttet i Matchbox. Av 
disse har 27 ungdommer (71 %) helt eller delvis erstattet 
økonomisk sosialhjelp:

 15 til jobb
  9 til skole. 
  3 til annen attføring og/eller overgang til AAP. 
 
Vi har i snitt 45,34 medarbeidere ansatt i tilrettelagt arbeid. 
Lojaliteten hos disse medarbeiderne er meget høy. Disse 
medarbeiderne har mottatt kr. 1 845 663,- i lønn og
kr. 107 354,- i sykepenger og permisjoner med lønn. Dette 
som et verdifullt supplement til deres uføretrygd. Utbetalt 
lønn er mer/høyere enn Menova mottar i driftstilskudd fra 
Ringerike og Hole kommune. Det er videre dokumentert at 
kostnader for oppfølging av personer i VTA i helsevesenet 
og kommunale instanser er lavere enn de som ikke er på 
arbeid via VTA tiltak.
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I sum skaper og sparer Menova 
det offentlige og Ringeriks-
samfunnet for verdier som langt 
overstiger det totale tilskuddet vi 
mottar fra NAV og eierkom-
munene, totalt kr. 25.693.633,-.
I tillegg handler satsing på 
Menova og den type virksomhet 
vi driver om et samfunnsetisk 
spørsmål. Ønsker vi et samfunn 
hvor alle har en plikt og rett til å 
bidra med sin arbeidskapasitet, 
basert på den enkeltes forut-
setninger, eller ønsker vi et sam-
funn hvor utenforskap til
arbeidsliv og meningsfylt aktivitet 
blir situasjonen for en stadig
voksende del av befolkningen?
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STYRETS ARBEID

Likestilling

Tiltak mot diskriminering

Arbeidsmiljø, helse, og sikkerhet

Menova har, med henvisning til Likestillingsloven og
Diskrimineringsloven, vedtatt verdier og etiske retningslinjer 
som formulerer selskapets grunnleggende menneskesyn og er 
beskrevet i vårt ledelses- 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.”

Det interne HMS arbeidet blir fortsatt svært godt ivaretatt av 
selskapets HMS-koordinator.  Det er i løpet av 2019 gjennom-
ført tre AMU- møter.

Det er ikke registrert tilfeller av arbeidsulykker i 2019.

Fraværet i 2019 var på 6,2% som er 0,3% høyere enn i 2018. 
Det er store forskjeller mellom de enkelte avdelingene i syke-
fraværsprosent.

Det er blitt avholdt 8 styremøter i løpet av 2019. Det har blitt 
behandlet 67 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 styre-
leder hatt løpende dialog med daglig leder.

Menova hadde i 2019 24 fast ansatte i hel- og deltidsstillinger 
som utgjorde 22,7 årsverk. Fordelingen blant disse var 13 
kvinner og 11 menn. Ledergruppen besto av 3 kvinner og 4 
menn. Styret hadde en sammensetning av 2 kvinner og 3 
menn. I tillegg har styret en observatør som er kvinne.
Selskapet har en god fordeling mellom kvinner og menn og 
ønsker kontinuerlig å legge til rette for dette. Alle stillings-
utlysninger er åpne for både menn og kvinner.
Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak 
med hensyn til likestilling.



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. Vårt Industrivaskeri er godkjent 
Miljøfyrtårn. All bruk av kjemikalier er godkjent 
etter europeiske forskrifter og regler. Det er ikke 
andre forhold ved virksomheten, dens innsats-
faktorer eller produkter som antas å kunne 
medføre negativ påvirkning av det ytre miljø. 
Problemavfall blir håndtert etter gjeldende 
forskrifter og regelverk. Bedriften har kilde-
sortering av papp/papir, plast og matavfall og 
skåner på denne måten miljøet. Det foreligger 
ikke pålegg fra offentlig myndighet.
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UTVIKLING I RESULTAT
OG FREMTIDSUTSIKTER

Resultatet i 2019 er pluss kr. 1 243 385,- etter finans og salg av 
anleggsmidler. 

Menova er nå tilbake på et plussresultat etter to år med minus-
resultat. En betydelig endrings- og utviklingsprosess er gjennom-
ført. Rammebetingelsene til Menova er fortsatt i endring. Størst 
risiko er fortsatt reduksjon i oppdrag fra NAV. 

Koronaviruset har ikke noen betydning for regnskapet 2019. 
Koronaviruset kommer til å påvirke drift og lønnsomhet i 2020. 

Dette gjennom:

 Reduserte salgsinntekter i Industrivaskeriet pga. stopp i  
 leveranser til våre hotellkunder
 Færre Jobbfruktleveranser fordi mange har stoppet sine  
 abonnement
 Mindre aktivitet i vår monteringsavdeling
 Lavere innsøking fra NAV i de ulike tiltakene pga.   
 forsinkelse i deres arbeid grunnet korona
 Selskapet vil følge situasjonen, utviklingen og konsekven 
 ser av koronasituasjonen nøye 

Koronaviruset vil føre til at svært mange blir arbeidsledige på 
Ringerike, som i resten av landet.

Det er gruppene som Menova arbeider med som kommer til å få 
det tøffest med å komme ut eller tilbake i jobb:

 Ungdom uten fagutdannelse og/eller uten arbeidserfaring
 Fremmedspråklige 
 Personer med store «hull» i sine cv
 Seniorer som må gjøre skift i bransje/jobb på slutten av  
 sin arbeidskarriere

En tilleggsdimensjon som gjør disse gruppene mer sårbare enn de 
har vært, er usikkerheten i arbeidsmarkedet; Hvilke bedrifter vil 
fortsatt ha drift i fremtiden, hvilke nye bedrifter kommer til og 
hvilken kompetanse blir etterspurt?
I tillegg har vi kapasitet og kompetanse til å gi psykisk utviklings-
hemmede et bedre og mer fremtidsrettet arbeidstilbud.   
Ringerikssamfunnet har behov for lokalt styrt og forankret kom-
petanse innen arbeidsinkludering og utvikling/drift av arbeidsplass-
er for de personer som trenger spesiell tilrettelegging. Dette som et 
supplement og tillegg til NAV.
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ÅRSREGNSKAPET

Salg av, tjenester
og produkter

på kommersielle
vilkår til bedrifter

og eierkommunene:
kr 15 372 302,-

Salg av tiltaks-
tjenester til NAV
og kommuner:

kr. 25 693 633,-
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Totalomsetningen for 2019 endte på
kr. 41 065 935,- som er kr. 4 469 331,- høyere 
enn 2019. Av denne omsetningen utgjorde
kr. 25 693 633,- salg av tiltakstjenester til NAV og 
kommuner, og utgjorde 62,5 % av total-
omsetningen. Den øvrige omsetningen på
kr. 15 372 302,- er salg av tjenester på kom-
mersielle vilkår til ulike bedrifter og eier-
kommunene. Dette utgjør 37,5 %.
 
Likviditeten og soliditeten er fortsatt meget sterk 
ved utgangen av 2019. Styret anser selskapets 
evne og ressurser til å sikre positiv inntjening på 
sikt for akseptable. Selskapets bekrefter at 
grunnlag for fortsatt drift er til stede, og års-
regnskapet er satt opp under denne forut-
setningen.

Etter styrets oppfatning gir regnskapet rettvisende 
oversikt over utviklingen og resultatet av sel-
skapets virksomhet og av den finansielle stilling
pr. 31.12.2019.

Egenkapitalen i Menova AS er pr. 31.desember 
2019 på kr. 60 601 404,-. Det gir en egen-
kapitalandel på 92,8 %.

Årets resultat, et overskudd på kr. 1 243 385, - 
overføres til annen egenkapital.

45mill



KR
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RESULTATREGNSKAP

Beløp vises i hele norske kroner  Note 2019   2018 

Dri�sinntekter         
Salgsinntekt 2 15 372 302   17 188 595   
Annen dri�sinntekt 2 25 693 633   19 408 009   
Sum dri�sinntekter   41 065 935   36 596 604   
          
Dri�skostnader         
Varekostnad   2 198 635   3 768 176   
Lønnskostnad 3, 9 18 537 170   19 640 113   
Avskrivning 4 3 309 938   3 902 374   
Nedskrivning 4 3 817 709   0   
Annen dri�skostnad 3 12 112 335   10 957 426   
Sum dri�skostnader   39 975 787   38 268 089   
           
Dri�sresultat   1 090 148   -1 671 485   
          
Finansinntekter og finanskostnader         
Finansinntekt   187 231   66 823   
 Finanskostnad    33 995   1 096   
Ne�o finansposter   153 236   65 727   
           
Resultat før ska�ekostnad   1 243 384   -1 605 758   
          
          
Årsresultat   1 243 384   -1 605 758   
          
          
Overføringer og disponeringer         
Overføringer annen egenkapital 8 1 243 384   -1 605 758   
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BALANSE PR. 31. DESEMBER

Beløp vises i hele norske kroner  Note 2019   2018 

Anleggsmidler           
            
Varige driftsmidler           
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 30 949 800 48 687 180   
Maskiner   4 6 743 800 6 494 000   
Dri�sløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner  4 2 710 500 2 621 400   
Sum varige dri�smidler   40 404 100 57 802 580   
      
Sum anleggsmidler   40 404 100 57 802 580   
      
Omløpsmidler     
      
Varer 5 242 740 124 480   
      
Fordringer     
Kundefordringer   2 042 586 2 442 026   
Andre fordringer   1 545 477 3 325 761   
Sum fordringer   3 588 063 5 767 787   
      
Bankinnskudd 6 21 055 867 5 638 664   
      
Sum omløpsmidler   24 886 670 11 530 931   
      
      
Sum eiendeler   65 290 770 69 333 511   
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BALANSE PR. 31. DESEMBER

Beløp vises i hele norske kroner  Note 2019   2018 

Egenkapital           
          
Innskutt egenkapital     
Aksjekapital 7, 8 4 500 000 4 500 000   
Overkurs 8 1 713 566 1 713 566   
Sum innsku� egenkapital   6 213 566 6 213 566   
      
Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital 8 54 387 838 53 144 454   
Sum opptjent egenkapital   54 387 838 53 144 454   
      
Sum egenkapital   60 601 404 59 358 020   
      
Gjeld     
      
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld   1 148 881 6 473 396   
Skyldige offentlige avgi�er 6 1 411 390 1 380 044   
Annen kortsik�g gjeld   2 129 095 2 122 051   
Sum kortsik�g gjeld   4 689 366 9 975 491   
      
Sum gjeld   4 689 366 9 975 491   
      
      
Sum egenkapital og gjeld   65 290 770 69 333 511   
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING KR

Beløp vises i hele norske kroner   2019   2018 

Kontantstrømmer fra operasjonelle ak�viteter         
Årsresultat    1 243 384   -1 605 758 
Gevinst ved salg av anleggsmidler   0   -212 721 
Avskrivning   3 309 938   3 902 374 
Nedskrivning   3 817 709   0 
Endring i varelager, kundefordringer og 
leverandørgjeld   -5 043 335 5 429 043 
Endring i andre �dsavgrensningsposter   1 818 674 -2 041 564 
Ne�o kontantstrøm fra operasjonelle ak�viteter   5 146 370 5 471 374 
    
Kontantstrømmer fra investeringsak�viteter   
Innbetalinger ved salg av varige dri�smidler   12 908 548 836 402 
Utbetalinger ved kjøp/påkostning varige dri�smidler   -2 637 714 
Ne�o kontantstrøm fra investeringsak�viteter   10 270 834 
    
Kontantstrømmer fra finansieringsak�viteter   
Ne�o kontantstrøm fra finansieringsak�viteter   0 0 
    
Ne�o endring i likvider i året   15 417 204 -6 141 329 
Kontanter og bankinnskudd per 01.01   5 638 664 11 779 993 
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12   21 055 868 5 638 664 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019
 

 

 
Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 1 - Regnskapsprinsipper 
  
Årsregnskapet er sa� opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.  
  
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings�dspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med u�ørelsen.  
  
Tilskudd 
Tilskudd regnskapsføres �l verdien av �lskuddet på transaksjons�dspunktet. Tilskudd inntektsføres når 
selskapet har juridisk re� �l �lskuddet. Opptjent �lskudd �dsavgrenses under andre fordringer. 
  
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen �l pålydende e�er fradrag for avsetning �l 
forventet tap. Avsetning �l tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
�llegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke anta� tap.  
  
Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer er verdsa� �l laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes 
e�er FIFO- prinsippet. Egen�lvirkede ferdigvarer og varer under �lvirkning er vurdert �l full �lvirkningskost. 
Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.  
  
Varige driftsmidler  
Varige dri�smidler balanseføres og avskrives over dri�smidlets forventede økonomiske leve�d. Direkte 
vedlikehold av dri�smidler kostnadsføres løpende under dri�skostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer �llegges dri�smidlets kostpris og avskrives i takt med dri�smidlet. Dersom gjenvinnbart beløp 
av dri�smiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning �l gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av ne�o salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de frem�dige 
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.   
  
Pensjoner 
Selskapet har innskuddspensjon hvor årlig premie kostnadsføres. 
  
Skatter 
Selskapet er en arbeidsmarkedsbedri�. Selskapet har ikke erverv �l formål og driver således ikke 
ska�eplik�g virksomhet. 
  
Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømopps�llingen er utarbeidet e�er den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfa�er kontanter, bankinnskudd og andre kortsik�ge, likvide plasseringer. 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

 
  

 
Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 2 - Salgsinntekter 
  
  2019 2018 
Salgsinntekt       
Vaskeri 11 908 867   11 414 158 
Jobbfrukt 2 397 548   2 133 292 
Snekkeriet 0 2 267 345 
Andre salgsinntekter 1 065 887 1 373 801 
  15 372 302 17 188 596 
  
Annen driftsinntekt 
Tilskudd Varig �lre�elagt arbeid, NAV 6 601 918 6 189 932 
Tilskudd Arbeidsforberedende trening, NAV 8 478 706 8 593 060 
Tilskudd Matchbox, NAV 2 500 000 500 000 
Tilskudd Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedri�, NAV 270 522 340 776 
Tilskudd Jobbhjelperen, avklaring, NAV 1 818 651 1 787 401 
Dri�s�lskudd Ringerike Kommune 1 225 332 1 171 094 
Dri�s�lskudd Hole Kommune 285 930 297 546 
Dri�s�lskudd Jevnaker Kommune 159 091 73 862 
Lærlings- og lærerkandida�lskudd 92 427 241 615 
Gevinst ved salg av anleggsmidler 4 261 057 212 722 
  25 693 634 19 408 008 
  
Totale driftsinntekter 
Salgsinntekt 15 372 302 17 188 595 
Annen dri�sinntekt 25 693 633 19 408 009 
  41 065 935 36 596 604 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

 
Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 3 - Lønnskostnader, antall ansa�e, lån �l ansa�e og godtgjørelse �l revisor  
  
Lønnskostnader 2019   2018 
        
Lønninger 15 235 481   16 329 342 
Arbeidsgiveravgi� 2 275 921   2 433 738 
Pensjonskostnader 634 517   606 437 
AFP 244 200   181 447 
Godgjørelse �l styret 325 350   313 900 
Andre personalkostnader 961 160 929 904 
Refusjon -1 139 459 -1 154 655 
Sum 18 537 170 19 640 113 
  
Selskapet har i regnskapsåret sysselsa� totalt 23,5 årsverk.     
        
Menova hadde 24 fast ansa�e, i hel- og del�dss�llinger som har u�ørt 22,7 årsverk (24,1 årsverk i 2018). I 
�llegg hadde de 1 �ltaksplass i KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedri�) som er lærling. Selskapet har også 
42 plasser for personer i VTA (Varig �lre�elagte arbeidsplasser). Disse personene er ikke å anse som ansa�e 
i følge regnskapsloven, men blir anse� som ansa�e e�er arbeidsmiljøloven.  
  
  
Ytelser til ledende personer 
  

  Lønn   Pensjonsutgi�er   
Andre 

godtgjørelser 
Daglig leder 804 425       70 329 
            
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2019   
      
Revisjon 51 000   
Andre tjenester 63 425   
      
Merverdiavgi� er ikke inkludert i revisjonshonoraret.     
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Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 4 - Varige dri�smidler 
Beløp vises i hele norske kroner 
              
      Transport- Inventar   
  Eiendommer Maskiner midler og utstyr Sum 
Anskaffelseskost 01.01. 63 523 656 14 844 461 3 057 978 13 854 562 95 280 657 
Tilgang kjøpte dri�smidler 23 830 605 1 229 163 0 1 408 551 26 468 319 
Avgang solgte dri�smidler -29 527 412 -40 000 0 0 -29 567 412 
Anskaffelseskost 31.12. 57 826 849 16 033 624 3 057 978 15 263 113 92 181 564 
   
Akk.avskrivning 31.12. -26 877 049 -9 289 824 -2 609 978 -13 000 613 -51 777 464 
Balanseført pr. 31.12. 30 949 800 6 743 800 448 000 2 262 500 40 404 100 
        
Årets avskrivninger 1 051 123 939 363 188 200 1 131 251 3 309 937 
Årets nedskrivninger 3 817 709 0 0 0 3 817 709 
            
Økonomisk leve�d 10-40 år 3-10 år 5 år 3-5 år   
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær   
            

 

  
Note 5 - Varer 
    2019   2018 
Råvarer 242 740   124 480 
        
  
Note 6 -  Bankinnskudd   
  2019 
Bundne ska�etrekksmidler utgjør 635 319 

    

  
Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon 
  
Aksjekapitalen består av:           
  Antall   Pålydende   Balanseført 
Aksjer 300   15 000    4 500 000 
            
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12: 
  
  Ordinære      Eier- Stemme- 
  aksjer andel     andel 
Ringerike kommune 280 93,33 % 93,33 % 
Hole kommune 20 6,67 % 6,67 % 
Sum 300 100,00 % 100,00 % 
  
  

 

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019
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Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 8 - Egenkapital 
Beløp vises i hele norske kroner 
  
          
      Annen    
  Aksjekapital Overkurs egenkapital Sum 
Egenkapital 01.01.2019 4 500 000 1 713 566 53 144 454 59 358 020 
Årsresultat 0 0 1 243 384 1 243 384 
Egenkapital 31.12.2019 4 500 000 1 713 566 54 387 838 60 601 404 
    

  
Note 9 - Pensjoner 
Beløp vises i hele norske kroner 
  
Selskapet er plik�g �l å ha tjenestepensjonsordning e�er lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapets pensjonsordninger �lfredss�ller kravene i denne lov.  
 
Spesifikasjon av årets pensjonskostnad:  
  
  2019   2018 
        

 244 200   181 447 
Pensjonspremier innskuddsbasert pensjonsordning 634 517   606 437 
Ne�o pensjonskostnad 878 717   787 884 
        
Avtalefestet pensjon 
Selskapet deltar i LO/NHO ordningen som innebærer at alle ansa�e kan velge å gå av med 
før�dspensjon fra og med 62 år.  
  
 
Note 10 - Hendelser e�er balansedagen 
  
Inntreffelsen av koronaviruset har ikke noen betydning for regnskapet 2019. Koronaviruset kommer �l å 
påvirke dri� og lønnsomhet i 2020 gjennom reduserte salgsinntekter i Industrivaskeriet, stopp i leveranser �l 
våre hotell kunder, jobbfrukt hvor mange har sagt opp/stoppet sine abonnement, og mindre ak�vitet i 
montasje. Den store nega�ve effekten vil være om NAV stopper eller reduserer �ltak. De�e vil koste 
Menova dyrt. Selskapet følger situasjonen og utviklingen nøye. 
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NOTATER
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