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Styrets årsberetning for 2018
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 Hønefoss. Du finner oss i
Follummoveien 84, Storgata 11 og Stabellsgate 4. 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
arbeidsledere i Menova.
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Arbeids- og fokusområder
I 2018 har Menova hatt 340 personer (406 i 2017) i tiltakene Avklaring og Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig
tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har hatt en lærling og tre lærekandidater. To personer er ordinært ansatte, med varig lønnstilskudd. I tillegg har vi gjennomført to runder med 10 ukers språkopplæring. De to kursene startet med 16 deltagere på
hvert kurs og ble avsluttet med henholdsvis 14 og 15 deltagere, totalt 31 personer.
Menova har hatt personer i praksisplasser og arbeidsavklaring hos 75 ulike bedrifter i 2018. Videre har vi hatt
formidlinger til 29 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. Det er en sterk konkurranse med NAV
og andre tiltaksarrangører om attraktive kvalifiseringsstillinger hos bedrifter og offentlige virksomheter. Vi vektlegger å ha
god oppfølging av arbeidsgivere når vi har jobbsøkere/deltagere i praksis eller kvalifisering 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 og lærekandidater.
Disse benyttes til avklarings- og praksisplasser når dette er hensiktsmessig.
Produksjons- og treningsavdelingene har i 2018 bestått av Småproduksjon, Jobbfrukt/distribusjon, Industrivaskeri og
Snekkeriet (nedlagt fra 1. juli 2018).

340
personer har vært
gjennom Menova i 2018
i tiltakene AVKLARING,
AFT 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

67

38

>46

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

77

ulike bedrifter i regionen
har hatt personer i
praksis og arbeidsavklaring fra Menova
i 2018
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personer ble formidlet til
jobb gjennom våre
veiledere og kontakten
med næringslivet

personer arbeidet i
Varig Tilrettelagt Arbeid
VTA ved våre
produksjonsarenaer

29

av bedriftene vi har
jobbet sammen med i
2018 har ansatt våre
deltakere

Arbeids- og fokusområder
Store endringer i 2018

I løpet av 2018 har vi gjennomført store endringer i vår virksomhet:
Vårt anlegg på Hensmoen er solgt og ble overlevert til ny eier 1. mars
2019. Årsaken til salget er at antall deltagere i utprøving og arbeidspraksis er blitt så lavt at drift av arbeidsplasser på to ulike lokasjoner
ikke lar seg økonomisk forsvare
Vår arbeids- og inkluderingsavdeling, som driver tiltakene Avklaring,
AFT (arbeidsforberedende trening), samt språkkurs har fått nye
hensiktsmessige lokaler i Hønefoss sentrum. Dette skjedde fra
1. desember 2018
En om- og påbygging har foregått på vår eiendom i Follummoveien
84. Der vi tidligere kun hadde vårt Industrivaskeri lokalisert.
Follummoveien 84 vil i fremtiden huse alle våre produksjonsmedarbeidere i VTA. Det er blitt bygd ut med egne lokaler for
Monteringsavdeling (tidligere Småproduksjon), Jobbfrukt/distribusjon
og kontorer til ledelse og administrasjon. Industrivaskeriet har fått
forbedret og utvidet sine lokaler. Dette blant annet med formål å
tilfredsstille kravene til Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, som et vaskeri
må ha om de skal vaske tøy til helseinstitusjoner

Matchbox, et lovende tiltak
En av de mest positive hendelsene i 2018 er at Ringerike 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. Tiltaket har fått navnet «Matchbox» og har egne lokaler i Stabellsgate 4 i Hønefoss sentrum.
Matchbox startet 9. november 2018 med 15 personer. Ved utgangen av året var antallet økt til 20. Per 31. desember
2018 var allerede 4 ute i lønnet arbeid. Matchbox skal minimum være i drift ut 2019.
Menneskene vi har møtt så langt, kjennetegnes ved at det er ulike individer med ulikt ståsted, behov og planer for
fremtiden. Deltakerne har en gjennomsnittsalder på 21 år og 4 mnd. De kjennetegnes videre ved lite arbeidserfaring,
manglende nettverk både privat og profesjonelt (arbeidsrelevant nettverk), men de har et sterkt ønske om å komme
videre i livet.
De formidler at det er vanskelig å ikke ha en plan for jobb eller utdanning, samtidig som det er vanskelig å utarbeide
en plan når man ikke kjenner seg selv. Matchbox skal derfor være annerledes og ta utgangspunkt i ungdommenes
virkelighet/livsverden og ressurser.
Arbeidet i Matchbox bygger på tre viktige faglige prinsipper:
Selvdisiplin og selvstendighet er viktige ferdigheter som etterspørres i arbeidslivet, og som innebærer å gjøre
og handle på eget initiativ
Å tenke på kort og lang sikt på samme tid når vi jobber med unge mennesker er viktig
Mestringstro som tanken «jeg kan klare å få meg jobb» er viktig for bevegelse og fremgang
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Samfunnsregnskap
Menova sin drift skaper verdier for Ringerikssamfunnet på flere måter.
Følgende samfunnsregnskap fremlegges for 2018

Av 50 deltakere avsluttet i AFT (43 i 2017), har 20 (40 %) fått ny jobb eller sikret sin jobbtilknytning.
Dette i form av at to arbeidssøkere har gått til jobb uten lønnstilskudd, fem til jobb med tilskudd, fire til arbeid i
kombinasjon med andre ytelser fra NAV, to til arbeid i kombinasjon med gradert uførepensjon og seks til arbeid
med bonuslønn i kombinasjon med uføretrygd. I tillegg har fire avsluttet til egenfinansiert utdanning. Den totale
formidlingsprosenten for tiltaket blir da 48%
Av 145 (204 i 2017) deltagere i Avklaring har 65 % fått en Jobbplan. Gode jobbplaner er helt avgjørende for å
komme videre i prosessen mot jobb
I tillegg har 11 deltagere enten fått ny jobb eller sikret sin jobbtilknytning. Dette i form av at 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 egenfinansiert utdanning
Av 15 personer som startet i Matchbox 1. november 2018, er 4 ute i lønnet arbeid 31.12.2018
Av de 31 personene som har gjennomført språkkurs for fremmedspråklige i regi av Menova har samtlige
forbedret sine norskkunnskaper. Dette er basert på test/språkkartlegging tatt ved start- og slutt av kurset. Spesielt
var kurset høsten 2018 meget vellykket hvor en deltaker gikk fra grunnskolenivå til videregående nivå i løpet av
kurset
Av 34 deltakere fikk 3 enten beholde jobb eller også fikk de jobb under eller etter endt språkkurs
Vi har i snitt 46,7 medarbeidere ansatt i tilrettelagt arbeid. Lojaliteten hos disse medarbeiderne er meget høy. Disse
medarbeiderne har mottatt kr. 1 664 278,- 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
eierkommunene, totalt kr. 19 195 286,-. 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 enkeltes forutsetninger, eller ønsker vi et samfunn hvor utenforskap
til arbeidsliv og meningsfylt aktivitet blir situasjonen for en stadig voksende del
av befolkningen?

Menova
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Styrets arbeid

48%
av de 50 deltakerne som
avsluttet AFT i 2018
fikk ny jobb eller
utdanning

65%
av de 145 deltakerne
som avsluttet Avklaring i
2018 fikk Jobbplan for
prosessen videre mot
jobb. I tillegg fikk 11
deltakere ny jobb eller
sikret sin jobbtilknytning

27%
av de 15 personene som
startet i Matchbox i
november 2018 kom ut
i lønnet arbeid på under
2 måneder

Det er blitt avholdt 5 styremøter i løpet av 2018.
Det har behandlet 50 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 2018 28 (33 i 2017) fast ansatte i hel- og
deltidsstillinger. Dette utgjorde 24,1 årsverk (27,8 årsverk i
2017). Fordelingen blant disse var 13 kvinner og 15 menn.
Ledergruppen besto av 3 kvinner og 5 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 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 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 2018 gjennomført tre AMU- møter.
Det er registrert to tilfeller av mindre arbeidsulykker i 2018.
Fraværet i 2018 var på 6,2% som er 0,3% høyere enn i 2017.
Det er store forskjeller mellom de enkelte avdelingene i sykefraværsprosent. Menova hadde 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 2018 er minus kr. 1 605 758,- (minus kr 370 190,i 2017) etter finans og salg av anleggsmidler.
De endringer som er gjennomført, som også gir reduserte
kostander, gjør at Menova i 2019 har budsjettert med et plussresultat. Rammebetingelsene til Menova er fortsatt i endring.
Hovedrisiko er ytterligere reduksjon i oppdrag fra NAV.
Den justerte driftsplattformen som nå er på plass, gjør at Menova
har gode forutsetninger for lønnsom drift og vekst/utvikling om
eierne skulle ønske dette.
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Årsregnskapet
Totalomsetningen for 2018 endte på kr. 36 596 604,som er kr. 849 668,- lavere enn 2017.
Av denne omsetningen utgjorde kr. 19 195 286,- salg
av tiltakstjenester til NAV og kommuner, og utgjorde
52,5 % av totalomsetningen. Den øvrige omsetningen
på kr. 17 401 318,- er salg av tjenester og produkter
på kommersielle vilkår til ulike bedrifter og
eierkommunene. Dette utgjør 47,5 %.

40mill

Likviditeten og soliditeten er fortsatt meget sterk ved
utgangen av 2018. 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 forutsetningen.
Etter styrets oppfatning gir regnskapet rettvisende
oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets
virksomhet og av den finansielle stilling pr. 31.12.2018.

35mill

Egenkapitalen i Menova AS er pr. 31.desember 2018
på kr. 59 358 020,-. Det gir en egenkapitalandel på
85,6 %.

10mill

Årets resultat, et underskudd på kr. 1 605 758, - er
overført fra annen egenkapital.

Menova
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Salg av tiltakstjenester til NAV
og kommuner:
kr. 19.195.286,-

Salg av, tjenester
og produkter
på kommersielle
vilkår til bedrifter
og eierkommunene:
kr 17.401.318,-

52,5%

47,5%

30mill
25mill
20mill
15mill

5mill

0

Totalomsetning
2018

KR
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Resultatregnskap

Beløp vises i hele norske kroner
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note

2018

2
3

17 188 595
19 408 009
36 596 604

19 607 705
17 838 567
37 446 272

3 768 176
19 640 113
3 902 374
10 957 426
38 268 089

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

-1 671 485

-444 522

66 823
1 096
65 727

75 596
1 264
74 332

-1 605 758

-370 190

0

0

-1 605 758

-370 190

-1 605 758

-370 190

4, 10
5
4

Driftsresultat
Finansinntekter og ﬁnanskostnader
Finansinntekt
Finanskostnad
Netto ﬁnansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

Menova
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2017

Balanse pr. 31. desember

Beløp vises i hele norske kroner

Note

2018

2017

5
5
5

48 687 180
6 494 000
2 621 400
57 802 580

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

57 802 580

49 879 530

124 480

1 408 480

2 442 026
3 325 761
5 767 787

2 092 918
1 409 067
3 501 985

5 638 664

11 779 993

Sum omløpsmidler

11 530 931

16 690 458

Sum eiendeler

69 333 511

66 569 988

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer

6

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd

7
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Balanse pr. 31. desember

Beløp vises i hele norske kroner

Note

2018

2017

Egenkapital
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

53 144 454
53 144 454

54 750 212
54 750 212

59 358 020

60 963 778

6 473 396
1 380 044
2 122 051
9 975 491

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

9 975 491

5 606 210

69 333 511

66 569 988

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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Kontantstrømoppstilling
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Kontantstrømoppstilling

Beløp vises i hele norske kroner
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager, kundefordringer og
leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp/påkostning varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
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

2018

2017

-1 605 758
-212 721
3 902 374

-370 190
0
3 542 816

5 429 043
-2 041 564
5 471 374

-2 115 212
1 514 073
2 571 487

836 402
-12 449 105
-11 612 703

0
-4 440 900
-4 440 900

0

0

-6 141 329
11 779 993
5 638 664

-1 869 413
13 649 406
11 779 993
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Noter til regnskapet for 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Tilskudd
Tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Tilskudd inntektsføres når
selskapet har juridisk rett til tilskuddet. Opptjent tilskudd tidsavgrenses under andre fordringer.
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
Selskapet har innskuddspensjon hvor årlig premie kostnadsføres.
Skatter
Selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift. Selskapet har ikke erverv til formål og driver således ikke
skattepliktig virksomhet.
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 2018

Note 2 - Salgsinntekter
Beløp vises i hele norske kroner
Pr. virksomhetsområde
Vaskeri
Jobbfrukt
Snekkeriet
Andre salgsinntekter

2018

2017

11 414 158
2 133 292
2 267 345
1 373 801
17 188 596

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

2018

2017

17 411 169
1 171 094
297 546
73 862
241 615
212 722
19 408 008

16 068 466
1 179 760
250 252
0
311 089
29 000
17 838 567

Note 3 - Andre driftsinntekter
Beløp vises i hele norske kroner
Andre driftsinntekter består av:
Sysselsetting fra NAV
Ringerike kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lærlingtilskudd
Gevinst ved salg av driftsmidler

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Beløp vises i hele norske kroner
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
AFP
Godgjørelse til styret
Andre personalkostnader
Refusjon
Sum

2018

2017

16 329 342
2 433 738
606 437
181 447
313 900
929 904
-1 154 655
19 640 113

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

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 24,1 årsverk.
Menova hadde 28 fast ansatte, i hel- og deltidsstillinger som har utført 24,1 årsverk (27,8 årsverk i 2017). I
tillegg hadde de 1 tiltaksplass i KIA (Kvaliﬁsering i arbeidsmarkedsbedrift) som er lærling. Selskapet har også
40 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.
Årsrapport 2018
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Noter til regnskapet for 2018

Beløp vises i hele norske kroner
Ytelser til ledende personer
Lønn
936 249

Daglig leder

Andre
godtgjørelser
67 029

Pensjonsutgifter
92 336

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2018

Revisjon
Andre tjenester

65 115
33 477

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 5 - Varige driftsmidler
Beløp vises i hele norske kroner
Eiendommer
52 336 888
10 989 450
197 318
0
63 523 656

Maskiner
15 296 940
0
-18 130
-434 349
14 844 461

Transportmidler
2 832 693
0
346 685
-121 400
3 057 978

Inventar
og utstyr
12 988 695
0
915 652
-49 785
13 854 562

Sum
83 455 216
10 989 450
1 441 525
-605 534
95 280 657

-14 836 476
48 687 180

-8 350 461
6 494 000

-2 421 778
636 200

-11 869 362
1 985 200

-37 478 077
57 802 580

Årets avskrivninger

1 329 800

958 322

218 085

1 396 167

3 902 374

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10-40 år
Lineær

3-10 år
Lineær

5 år
Lineær

3-5 år
Lineær

Anskaﬀelseskost 01.01.
Anlegg under utførelse
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang solgte driftsmidler
Anskaﬀelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Note 6 - Varer
Beløp vises i hele norske kroner
Råvarer
Ferdige egentilvirkede varer
Sum

2018
124 480
0
124 480

2017
935 130
473 350
1 408 480

Note 7 - Bankinnskudd
Beløp vises i hele norske kroner
Bundne skattetrekksmidler utgjør
Menova
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Årsrapport 2018

2018
695 797

Noter til regnskapet for 2018
Beløp vises i hele norske kroner
Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Beløp vises i hele norske kroner
Aksjekapitalen består av:

Antall
300

Aksjer

Pålydende
15 000 kr

Balanseført
4 500 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
Ordinære
aksjer
280
20
300

Ringerike kommune
Hole kommune
Sum

Eierandel
93,33 %
6,67 %
100,00 %

Stemmeandel
93,33 %
6,67 %
100,00 %

Note 9 - Egenkapital
Beløp vises i hele norske kroner

Egenkapital 01.01.2018
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2017

Aksjekapital
4 500 000
0
4 500 000

Overkurs
1 713 566
0
1 713 566

Annen
opptjent
egenkapital
54 750 212
-1 605 758
53 144 454

Sum
60 963 778
-1 605 758
59 358 020

Note 10 - Pensjoner
Beløp vises i hele norske kroner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet hadde tidligere en ytelsesbasert
ordning. Denne ble avviklet 01.01.2018.
Spesiﬁkasjon av årets pensjonskostnad:

Innbetalt premie avtalefestet pensjon
Pensjonspremier innskuddsbasert pensjonsordning
Netto pensjonskostnad

2018

2017

181 447
606 437
787 884

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.
Årsrapport 2018
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Revisjonsberetning
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