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Styrets årsberetning for 2017
Menova AS art, formål og omfang
Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift 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.

Selskapet skal utvikle og drive tilbud om jobb og aktiviteter til
personer hjemmehørende i Ringeriksregionen som:
• Trenger en varig tilrettelagt arbeidsplass
• Faller utenfor det ordinære arbeidslivet
• Har behov for mer bistand og støtte enn det NAV tilbyr for å
• komme i jobb.
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
tilretteleggere i Menova.
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Arbeid og fokusområder
I 2017 har Menova hatt 406 personer (527 i 2016) i tiltakene Avklaring, Oppfølging, Arbeidsforberedende trening (AFT)
og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har hatt en lærling og tre lærekandidater. To personer (tidligere i tiltaket TIA) er
ordinært ansatt, med varig lønnstilskudd. I tillegg har vi gjennomført tre runder med 10 ukers språkopplæring for totalt
40 personer.
Menova har hatt personer i praksisplasser og arbeidsavklaring hos 79 ulike bedrifter i 2017. Videre har vi hatt
formidlinger til 43 ulike bedrifter. Vi har hatt aktiv dialog med over 100 ulike virksomheter i regionen for å få utplassert
deltakere i praksisplasser og undersøke ansettelsesmuligheter for 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, lærlinger, lærekandidater, som
også benyttes til avklarings- og praksisplasser når dette er hensiktsmessig. Antallet personer som har vært i våre
produksjons- og treningsarenaer er blitt redusert. I 2017 hadde vi i snitt 55 personer i våre produksjons- og
treningsarenaer, mens det tilsvarende antallet i 2016 var 85 personer.

406
personer har vært
gjennom Menova i 2017
i tiltakene AVKLARING,
OPPFØLGING, AFT, TIA
og VTA

personer har vært
gjennom Menovas 10
ukers språkopplæring
for fremmedspråkelige

ulike bedrifter har vi hatt
aktiv dialog med for å få
våre deltakere ut i
praksisplasser

55

58

>40

personer har til enhver
tid jobbet i våre interne
produksjons- og treningsarenaer

79

ulike bedrifter i regionen
har vi hatt personer i
praksis og arbeidsavklaring hos

Menova

4

40

Årsrapport 2017

personer ble formidlet til
jobb gjennom våre
veiledere og kontakten
med næringslivet

personer arbeidet i
Varig Tilrettelagt Arbeid
VTA ved våre
produksjonsarenaer

43

av bedriftene vi har
jobbet sammen med i
2017 har ansatt våre
deltakere

Arbeid og fokusområder
Produksjonsavdelingene i 2017 har bestått av Snekkeriet, Småproduksjon, Jobbfrukt/distribusjon, og Industrivaskeri. Driften har
vært preget av færre antall deltagere. Våre ansatte og VTA har
gjort en kjempeinnsats for å holde avtalte leveranser. Vi har gjort en
vurdering av hvilken av produksjons- og treningsarenaene som
minst passer inn i vårt fremtidige konsept. Konklusjonen på denne
vurderingen var Snekkeriet. Snekkeriet vil bli lagt ned i løpet av
2018.

I 2017 har Menova brukt mye ressurser på
Oppstart- og avvikling av det anbudsbaserte tiltaket
Oppfølging. 1. januar 2017 startet vi tiltaket Oppfølging.
Menova ble blant 18 aktører valgt som B leverandør av NAV
for Ringerike og Hole kommune. Etter en forsiktig oppstart
med hensyn til antall innsøkte jobbsøkere, økte antallet i
februar, mens i mars var det kun to innsøkinger. Dette skyldtes
ikke manglende tilfredshet med våre leveranser, men en
kombinasjon av to andre faktorer: NAVs jobbspesialister og
Sonans sin status som A leverandør. Jobbspesialistene
startet, i mars, å håndtere aktuelle jobbsøkere selv og Sonans
hadde som A leverandør rett på innsøkinger for å få fylt sine
90 plasser, før jobbsøkere skulle søkes til Oppfølging hos
Menova. Usikkerheten i vår organisasjon ble stor og økonomien i tiltaket ble meget dårlig. Vi anmodet derfor i april om
å få avvikle tiltaket. Dette ble akseptert av NAV og tiltaket ble
avviklet i regi av Menova før 1. juli.
Oppstart av det anbudsbaserte tiltaket Avklaring. Dette tiltaket
er drevet gjennom hele 2017. I juli, august og september var
innsøkingen også meget lav i dette tiltaket. I dialog med NAV
har vi synliggjort hvilke negative konsekvenser dette gir for
Menova, både driftsmessig og økonomisk.
Oppstart av tiltaket arbeids forberedende trening (AFT). Innen
dette tiltaket har vi hatt positiv innsøking av deltagerantallet.
Vi startet i januar 2017 med 31,92 antall deltagere og avsluttet
med 40,62 i desember 2017.
Kommunikasjon internt i organisasjonen, både ordinært
ansatte og deltagere, om utviklingen for Menova og hvilke
tiltak vi må gjennomføre for å tilpasse oss den nye situasjonen.
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Samfunnsregnskap
Menova sin drift skaper verdier for Ringerikssamfunnet på flere måter.
Følgende samfunns-regnskap fremlegges for 2017

Av 43 deltakere avsluttet i AFT (frem til 01.09.17 APS), har 21 (48,8%) fått ny jobb eller sikret sin jobbtilknytning.
Dette i form av at seks arbeidssøkere har gått til jobb uten lønnstilskudd, to til jobb med tilskudd, to til arbeid
i kombinasjon med andre ytelser fra NAV, to til arbeid i kombinasjon med gradert uførepensjon og ni til
arbeid med bonuslønn i kombinasjon med uføretrygd.
Av 35 arbeidssøkere avsluttet i Oppfølging har (9) (25,7%) fått ny jobb eller sikret sin jobbtilknytning.
Dette i form av at seks arbeidssøkere har gått til jobb uten lønnstilskudd, en til arbeid i kombinasjon med
gradert uføretrygd og to til arbeid med bonuslønn i kombinasjon med uføretrygd. I tillegg ble 21 (60%)
arbeidssøkere kjedet videre til Oppfølging hos Sonans, Jobbspesialistene hos Nav eller til AFT (2 personer)
Menova, da tiltaket Oppfølging ble avsluttet.
Av 204 deltagere i Avklaring har 75% fått en Jobbplan. Gode jobbplaner er helt avgjørende for å komme videre i
prosessen mot jobb.
I tillegg har 21 deltagere enten fått ny jobb eller sikret sin jobbtilknytning. Dette i form ved at i fem
arbeidssøkere har gått til jobb uten lønnstilskudd, en til jobb med tilskudd, ti til arbeid til kombinasjon med
andre ytelser fra NAV, fire i arbeid i kombinasjon med uførepensjon og en til egen finansiert utdanning.
Av de 40 personene som har gått på språkkurs (for fremmedspråklige) i regi av Menova har 36 (90%) fått
forbedret sine norskkunnskaper i henhold til test/språkkartlegging tatt ved start- og slutt av kurset.
I tillegg har 9 av disse blitt formidlet til jobb.
Vi har i snitt 41,7 medarbeidere ansatt i tilrettelagt arbeid. Lojaliteten hos disse medarbeiderne er meget høy. Disse
medarbeiderne har mottatt kr. 1.492.626,- i 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.

I sum skaper og sparer Menova det offentlige og Ringerikssamfunnet for
verdier som langt overstiger det totale tilskuddet vi mottar fra NAV og
eierkommune, totalt kr. 17.838.567,-. 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 forutsetninger, eller ønsker vi et samfunn hvor utenforskap til arbeidsliv og mangel på meningsfylt aktivitet blir situasjonen for en
stadig voksende del av befolkningen?

Menova
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Styrets arbeid

49%
av de 43 deltakerne som
avsluttet AFT i 2017
fikk ny jobb eller sikret
sin jobbtilknytting.

75%
av de 204 deltakerne
som avsluttet Avklaring i
2017 fikk Jobbplan for
prosessen videre mot
jobb. I tillegg fikk 21
deltakere ny jobb eller
sikret sin jobbtilknytning.

90%
av de 40 personene som
gjennomgikk språkkurs i
regi av Menova i 2017
fikk vesentlig forbedret
sine norskkunnskaper.
I tillegg ble 9 av disse
formidlet til jobb.

Det er blitt avholdt 5 styremøter i løpet av 2017.
Det har behandlet 41 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 2017 33 fast ansatte i hel- og deltidsstillinger
som utgjorde 27,8 årsverk mot 29,21 årsverk i 2016.
Fordelingen blant disse var 16 kvinner og 17 menn. Ledergruppen besto av 3 kvinner og 6 menn. 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 kontinuerlig å legge til rette for dette. Alle stillingsutlysninger er åpne for både kvinner og menn.
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 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.”

Arbeidsmiljø, helse, og sikkerhet
Det interne HMS arbeidet blir fortsatt svært godt ivaretatt av
selskapets HMS-koordinator. Det er i løpet av 2017 gjennomført fire AMU- møter.
Det er registrert fire tilfeller av mindre arbeidsulykker i 2017.
Fraværet i 2017 var på 5,9% som er en forbedring fra 2016 på
1,4%. Dette som resultat av planmessig arbeid. Menova har
IA- avtale.
Årsrapport
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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 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.

Menova
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Utvikling i resultat
og fremtidsutsikter

Resultatet i 2017 er negativt med kr 370.190,- , 1% negativ , etter
finans og salg av anleggs-midler. I 2016 hadde Menova en
resultatgrad på 5,1%.
Oppdragsmengden fra NAV og prisene på leveranser til NAV er, og
vil bli redusert. I 2016 hadde vi i snitt 175 deltagere/jobbsøkere i
ulike tiltak. I 2017 har vi i snitt hatt 110 deltagere/jobbsøkere i de
ulike tiltakene.
Vi har gjennomført prosess med våre eiere om deres føringer og
ønsker de har til formål og arbeidsområder for Menova. Konklusjonene er at vi skal gjennomføre en tilpassing av organisasjonen til
de nye rammebetingelsene og vil de nærmeste årene konsentrere
virksomheten om å:
Gi et godt tilbud om varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
Ha et best mulig tilbud og oppnå best mulig resultater innen
tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT)

En endringsprosess vil bli gjennomført i løpet av
2018
Skaffe funksjonelle og lett tilgjengelige lokaler i Hønefoss
sentrum for tiltakene AFT og Avklaring
Samle all VTA virksomhet og trenings- og produksjonsarenaer
på Kilemoen
Oppgradere og bygge ut vårt anlegg på Kilemoen
Avvikle vår Snekkerivirksomhet
Selge vår eiendom Hensmoveien 19

Menova har økonomiske ressurser og endringskompetanse til å
gjennomføre disse endringene. Når den justerte driftsplattformen
er etablert, har Menova gode forutsetninger for lønnsom drift og
vekst/utvikling om eierne skulle ønske dette.
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Årsregnskapet
Totalomsetningen for 2017 endte på kr. 37.417.272,som er kr. 3.437.440,- lavere enn 2016.
Av totalomsetningen utgjorde kr. 17.809.567,- (47,6%)
salg av tiltakstjenester til NAV og kommuner.
Den øvrige omsetningen på kr. 19.607.705,- er salg av
tjenester og produkter på kommersielle vilkår til ulike
bedrifter og eierkommunene. Dette utgjør 52,4% og
har økt med 9,7% fra 2016.
Likviditeten og soliditeten er fortsatt meget sterk ved
utgangen av 2017. Styret anser selskapets evne og
ressurser til å sikre positiv inntjening på sikt for akseptable. Selskapets grunnlag for fortsatt drift er til stede,
og årsregnskapet er satt opp under denne
forutsetning.
Etter styrets oppfatning gir regnskapet rettvisende
oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets
virksomhet og av den finansielle stilling pr. 31.12.2017.

40mill
35mill
30mill
25mill
20mill
15mill

Egenkapitalen i Menova AS er pr. 31.desember 2017
på kr. 60.963.778,-. Det gir en egenkapitalandel på
91,5%.
Årets resultat, et underskudd på kr. 370.190, - er
overført fra tidligere opptjent egenkapital.

Menova

10

Årsrapport 2017
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Totalomsetning
2017

Salg av tiltakstjenester til NAV
og kommuner:
kr. 17.809.567,-

Salg av, tjenester
og produkter
på kommersielle
vilkår til bedrifter
i eierkommunene:
kr 19.607.705,-

47,6%

52,4%

Reduksjon
på 8,7%
fra 2016

Økning
på 9,7%
fra 2016
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Resultatregnskap

Note

2017

2016

19 607 705
17 838 567
37 446 272

17 869 052
22 987 660
40 856 712

4 043 020
20 844 170
3 542 816
9 460 788
37 890 794

3 880 203
21 016 304
2 490 068
11 545 840
38 932 415

-444 522

1 924 297

75 596
1 264
74 332

151 979
333
151 646

Ordinært resultat før skattekostnad

-370 190

2 075 943

Årsresultat

-370 190

2 075 943

-370 190

2 075 943

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2, 3
3

4, 10
5
4

Driftsresultat
Finansinntekter og ﬁnanskostnader
Annen ﬁnansinntekt
Annen ﬁnanskostnad
Netto ﬁnansposter

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

Menova
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Balanse pr. 31. desember

Note

2017

2016

38 830 230
7 904 800
3 144 500
49 879 530

37 713 430
8 043 100
3 307 700
49 064 230

49 879 530

49 064 230

1 408 480

1 201 430

2 092 918
1 409 067
3 501 985

2 094 215
2 834 861
4 929 076

11 779 993

13 649 405

Sum omløpsmidler

16 690 458

19 779 911

Sum eiendeler

66 569 988

68 844 141

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

5
5
5

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer

6

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

7

Årsrapport 2017

Menova

13

Balanse pr. 31. desember

Note

2017

2016

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

8, 9
9

4 500 000
1 713 566
6 213 566

4 500 000
1 713 566
6 213 566

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

9

54 750 212
54 750 212

55 120 402
55 120 402

60 963 778

61 333 968

1 979 245
1 592 684
2 034 281
5 606 210

3 888 704
1 434 224
2 187 245
7 510 173

5 606 210

7 510 173

66 569 988

68 844 141

Egenkapital

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige oﬀentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Menova
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Note

2017

2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager, kundefordringer og
leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-370 190
3 542 816

2 075 943
2 490 068

-2 115 212
1 514 073
2 571 487

1 846 299
-2 014 975
4 397 335

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-4 440 900
-4 440 900

-11 190 367
-11 190 367

0

0

-1 869 413
13 649 406
11 779 993

-6 793 032
20 442 438
13 649 406

Kontantstrømmer fra ﬁnansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra ﬁnansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

Årsrapport 2017
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Noter til regnskapet for 2017

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 ansees 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.

Menova
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Noter til regnskapet for 2017

Note 2 - Salgsinntekter
Pr. virksomhetsområde
Salg vaskeri
Salg jobbfrukt
Salg snekkeriet
Andre salgsinntekter

2017

2016

11 306 529
2 454 454
4 204 828
1 641 894
19 607 705

10 268 444
2 854 309
3 912 689
833 610
17 869 052

2017

2016

16 068 466
1 179 760
250 252
340 089
17 838 567

21 138 570
1 126 752
264 300
458 038
22 987 660

Note 3 - Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt består av:
Tilskudd til sysselsetting fra NAV
Driftstilskudd fra Ringerike kommune
Driftstilskudd fra Hole kommune
Andre inntekter

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
AFP
Godgjørelse til styret
Andre personalkostnader
Refusjon
Sum

2017

2016

16 809 177
2 529 585
716 067
285 178
295 000
803 950
-594 786
20 844 171

17 432 158
2 611 504
748 421
273 385
321 000
862 159
-1 232 323
21 016 304

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 27,8 årsverk.
Menova hadde 33 fast ansatte, i hel- og deltidsstillinger som har utført 27,8 årsverk (29,21 årsverk i 2016). I
tillegg hadde de 2 tiltaksplasser med personer i TIA (Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift), disse er på varig
lønnstilskudd fra 01.07.2017. Samt 1 tiltaksplass i KIA (Kvaliﬁsering i arbeidsmarkedsbedrift) som er lærling.
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.
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Ytelser til ledende personer
Lønn
908 646

Daglig leder

Pensjonsutgifter
73 440

Andre
godtgjørelser
38 460

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 29
personer pr. 31.12.17. Av disse har 1 ytelsesbasert ordning, og resterende har innskuddsbasert ordning.
Ytelsesordningen blir borte fra 01.01.2018.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2017

Revisjon
Andre tjenester

43 300
9 602

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 5 - Varige driftsmidler
Eiendommer
37 713 430
2 433 749
40 147 179

Maskiner
8 043 100
787 083
8 830 183

Transportmidler
887 520
0
887 520

Inventar
og utstyr
2 420 180
1 137 284
3 557 464

Sum
49 064 230
4 358 116
53 422 346

-1 316 949
38 830 230

-925 383
7 904 800

-258 520
629 000

-1 041 964
2 515 500

-3 542 816
49 879 530

Årets avskrivninger

1 316 949

925 341

258 539

1 041 987

3 542 816

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10-40 år
Lineær

3-10 år
Lineær

5 år
Lineær

3-5 år
Lineær

Anskaﬀelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaﬀelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Note 6 - Varer
Råvarer
Ferdige egentilvirkede varer
Sum
Note 7 -

18

2016
707 780
493 650
1 201 430

Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Menova

2017
935 130
473 350
1 408 480
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Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:

Antall
300

Aksjer

Pålydende
15 000 kr

Balanseført
4 500 000

Ringerike kommune eier 280 aksjer tilsvarende 93,33%.
Hole kommune eier 20 aksjer tilsvarende 6,67%.
Note 9 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.2017
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2017

Aksjekapital
4 500 000
0
4 500 000

Overkurs
1 713 566
0
1 713 566

Annen
opptjent
egenkapital
55 120 402
-370 190
54 750 212

Sum
61 333 968
-370 190
60 963 778

Note 10 - Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Spesiﬁkasjon av årets pensjonskostnad
Innbetalt premie avtalefestet pensjon
Pensjonspremier ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsordning
Netto pensjonskostnad

2017
285 178
716 067
1 001 245

Avtalefestet pensjon
Selskapet deltar i LO/NHO ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med
førtidspensjon fra og med 62 år.
Som erstatning for den gamle AFP ordningen er det etablert en ny AFP ordning. Den nye AFP ordningen er, i
motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir ett livslangt tillegg på den
ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved
siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en
ytelsesbasert ﬂerforetakspensjonsordning, og ﬁnansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent
av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen.
Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger
kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Av årets pensjonskostnad på kr 1 001 245
gjelder kr 285 178 premieinnbetaling til pensjonsordning avtalefestet pensjon LO/NHO. Det er ikke
fondsoppbygging i ordningen.
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Ytelsesbasert pensjonsordning
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 1 person. Ordningene 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.
Den ytelsesbaserte pensjonsordningen opphører fra 01.01.2018. Vedkommende går over til innskuddsbasert
pensjonsordning i likhet med de andre ansatte.
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