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NAMAS Vekst AS  7977 Høylandet  Tlf. 74 32 14 33  Fax. 74 32 12 23

E-post: post@namas.no  Internettadr.: www.namas.no  Bkto.: 4448 08 51428  Org. nr. 956 928 273 MVA 

Daglig leder har ordet 

NAMAS Vekst AS er et selskap med stort samfunnsmessig engasjement. Vi skal tilrettelegge for 

arbeidsmuligheter for de som ikke er innenfor normalt arbeidsmarked samt avklare arbeidsevnen for 

mennesker henvist fra NAV. Omdømmemessig er det viktig for NAMAS Vekst AS å være en aktør 

som virkelig bryr seg om det enkelte medmenneske og synliggjør de muligheter som finnes.  

Resultatmessig er 2013 et økonomisk dårlig år for NAMAS Vekst AS. Tiltak er satt i verk i 2013 for å 

bedre lønnsomheten og nye vil bli iverksatt i 2014. Utviklingen går fra mindre og mindre 

egenproduksjon av varer og tjenester til at våre medarbeidere nyttes mer ute i det eksisterende 

næringsliv. Derfor går vi i mot en utvikling med færre industribygg og produksjonsutstyr i egen regi.  

Strategisk endring skjer i samarbeid med våre eierkommuner. Vårt nedslagsfelt er geografisk meget 

stort, hvor tema som logistikk og transport vil være sentrale i tiden framover.  

2013 er ett år som har preget oss i NAMAS Vekst AS. I juli gikk vår kjære arbeidsleder ved Vaskeriet 

på Skogmo, Randi Olsen Sørhøy, bort etter å ha kjempet mot sykdom over en periode. Hun hadde helt 

siden Vaskeriet ble åpnet i 2004 satt sterkt preg på drifta der. Vi i Namas Vekst AS er for alltid evig 

takknemlig for den arbeidsinnsats Randi la ned ved Vaskeriet. 

Kvalitet i arbeidet er noe som blir sterkere og sterkere vektlagt i NAMAS Vekst AS. I 2013 

gjennomførte vi en grundig resertifisering av vårt kvalitetssystem for Velferdssystemer, Equass. Dette 

er en Europeisk sertifisering og gjennomføres for nesten samtlige Vekst-bedrifter i Norge. Det er NAV 

som krever at vi som Vekst-bedrift er sertifisert med et slikt Velferdssystem. 

Det er i 2013 blitt brukt 117 dagsverk til kompetanseheving for ansatte. 

Sosiale arrangement for alle ansatte er videreført i 2013. det er viktig at ansatte fra de forskjellige 

avdelingene har flere arenaer og treffes på i løpet av året.  

Vårt hovedfokus er og skal være som vår visjon: NAMAS Vekst AS utvikler mennesker 

Ole Joar Flaat 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Driftsinntekter 14039 15 973 12 170 12 152 10 828 9 467 9 193 8 980 

Personalkostnader 9572 8 622 7 579 7 213 6 320 5 176 5 217 4 831 

Personalkost. I % av driftsinnt. 68 54 62 59 58 55 57 54 

Driftsresultat -897 1559 110 -83 491 283 -106 602 

Drfitsmargin i % -6,4 9,8 0,9 -0,7 4,5 3,0 -1,2 6,7 

Nettoresultat etter finans -938 1469 -23 -203 396 108 -243 510 

Egenkapital 6386 7324 5 855 5 792 5 995 5 598 5 490 5 734 

Avkastning på egenkapital i % -14,7 20,1 -0,4 -3,5 6,6 1,9 -4,4 8,9 

Egenkapital i % av totalkapital 63 66 55 57 52 54 53 51 
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Økonomileder Kvalitet/web 20%

Gudny Furnes 80 % Frode Leirvik

Produksjonssjef

Jo Magne Tyldum

Verneombud

Carina Bergli Salg/kunder 50%

Kåre G Grongstad

Avd. Høylandet Avd. Overhalla Avd. Vaskeri Avd. Namsskogan Avd. Lierne Avd. Grong  

Brukt'n

Avd. Grong  

Bilpleie

Produksjonsleder 100% 

Jo Magne Tyldum

Produksjonsleder 50% 

Sten G. Heimdal

Produksjonsleder 80% 

Frode Leirvik

Veileder 100% 

Bodil Jensen

Veileder 80% 

Lillian Bergli

Veileder 100% 

Anne Dordi Krystad

Produksjonsleder 60% 

Ivar Eilif Kjøglum

Veiledere Veileder Veileder Veileder Veileder Veileder Veileder

Bente D Røtting 60% Ronny Strøm 20% Ronny Strøm 20% Linda Totland 40% Bente D Røtting 40% Ronny Strøm 40%

Gudny Furnes 20% Carina Bergli 40%

Støttearbeider 50 % Jorleif Kjøglum

Støttearbeider 50 % Henry Michelsen

Hjelpearbeider 50 % Otto Grande

Støttearbeider 20 % Terje Grønnesby

Støttearbeider 40 % Ellen Schille

8 arbeidere - vta 4 arbeidere - vta 4 arbeidere - vta 5 arbeidere - vta 5 arbeidere - vta 7 arbeidere - vta

Høylandet - Overhalla - Lierne

NAMAS Vekst AS
org.nr. 956 928 273

Generalforsamling

5 stk. eierkommuner

******

Jorunn Eide

Grong - Namsskogan

Styret

7 medlemmer

Daglig leder

Ole Joar Flaat

Attføringsleder
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Å rsrapport fra avd. Åttføring - 2013 

I januar 2013 ble Ronny Strøm ansatt i ny veilederstilling med ansvar for attføringsarbeidet på 

Skogmo og ved bilpleien i Grong. Vi fikk dermed veiledere tilknyttet alle våre avdelinger i Namas 

Vekst AS med den hensikt å styrke attføringstjenesten i bedriften. I mars flyttet bilpleien fra 

Vårryggen til Sentrum i ny-oppussede lokaler. Muntlig avtale med Otto Moe AS ble inngått med 

tanke på samarbeid i forbindelse med bilpleie og rekruttering av personer til bilmekanikeryrket.  

Samarbeid og Markedsføring 
Namas Vekst AS er en del av Skogmo Industripark og vi får profilert oss og vår tjenesteleveranse 

gjennom SI – bladet, vår hjemmeside og Facebook-profil. I 2013 har vi også fått markedsført 

bedriften gjennom flere annonser/artikler i lokalaviser i Namdalen. I denne type artikler er fokus 

rettet hovedsakelig på vår tjenesteleveranse i forhold til produksjon og arbeidsoppdrag for 

kommuner/andre bedrifter. Presentasjon og informasjon innen vår tjenesteleveranse på attføring, 

har for det meste vært knyttet opp mot Nav og videregående skole. Dette kan med fordel utvikles 

videre og mer direkte ut mot kommunene som eiere og næringslivet for øvrig. 

Når det gjelder samarbeid med Nav, er det, annenhver måned avviklet telefonmøter mellom 

tiltakskoordinator i Nav og attføringsleder i Namas Vekst AS. Dette for oppdatering av deltakerstatus.  

Forsamtaler på de lokale Nav-kontor med saksbehandler, arbeidssøker og attføringsleder/veileder i 

Namas Vekst, er nå innarbeidet som en rutine i forkant av innsøking til APS tiltaket.  Dette ser vi har 

en positiv virkning i forhold til arbeidssøkers mulighet for spørsmålsstillinger direkte til oss. Noe som 

igjen fører til at vi får gitt mer konkret informasjon om de muligheter som finnes innenfor vår 

tjenesteleveranse tilpasset den enkelte arbeidssøker.  

Det gjennomføres samarbeidsmøter med hvert enkelt Nav kontor i våre 5 eierkommuner, samt Snåsa 

og Røyrvik og årlige samarbeidsmøter mellom Namas Vekst As og NAV Fylke. Alle samarbeidsmøter 

er gjennomført for 2013 med unntak av Nav Overhalla. 

Når det gjelder vårt samarbeid med kommunehelsetjenesten, er dette noe ulikt i de enkelte 

kommuner. Vi deltar jevnlig i ansvarsgruppemøter og lignende møter i forhold til enkeltpersoner der 

dette er hensiktsmessig. Årlige samarbeidsmøter er fortsatt noe variabelt, men vi jobber fortsatt med 

å få etablert gode rutiner også på dette området. 

Vi har et godt etablert samarbeid, spesielt innen Kursvirksomhet, med Skogmo Industripark. Andre 

samarbeidsparter er videregående skole/ OT-tjenesten og Flyktningetjenesten.  

Kvalitetssikring i attføringsarbeidet – Equass 
I Namas Vekst ser vi det som svært viktig å sikre kvaliteten på våre tjenester overfor deltakere og 

andre samarbeidsparter.  I mai - 2013 ble Namas Vekst AS  resertifisert, gjeldende til mai - 2015.  For 

øvrig jobber vi kontinuerlig med forbedringer av våre rutiner, prosedyrer, kurs- og kompetanse-

utvikling innen attføringsarbeidet.   
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Brukertilbakemeldinger 

Nav  
Evalueringsskjema sendes ut og gjennomgås på de årlige samarbeidsmøter v/ de lokale Nav kontor i 

forhold til vår tjenesteleveranse overfor Nav. Disse er sendt til våre samarbeidende Nav kontor i 

Grong, Overhalla, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa. Vi har fått tilbakemelding fra 6 

av 7 Nav kontor.  Dette er en stor forbedring fra 2012 der vi mottok èn besvarelse av syv utsendte 

evalueringsskjema. Endring av våre rutiner i forhold til innhenting av informasjon fra Nav lokal, er 

også blitt bedret gjennom samarbeidsmøter der konkrete forslag for det videre samarbeidet blir 

diskutert. Resultat fra nevnte tilbakemeldinger er som følger; 

VTA/APS 

Vi har årlige medarbeidersamtaler med ansatte i VTA tiltaket der de får gitt tilbakemelding på om de 

er fornøyd/ikke fornøyd med sin arbeidssituasjon og hvordan de trives i bedriften. Tilbakemeldinger 

innhentes gjennom spørsmål i evalueringsskjema fra medarbeidersamtalen. Vår tjenesteleveranse i 

forhold til deltakere i APS tiltak, evalueres i sluttsamtalen der de kan uttale seg om sin opplevelse av 

det tilbudet de har fått i vår bedrift. Tilbakemelding til oss viser følgende resultater; 
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Spm. 1: Angi i hvilken grad dere
opplever å være fornøyd/ ikke
fornøyd med hensyn til vårt
samarbeid/ forsamtaler/
tilbakemelding opp mot bestilling
under oppfølging av personer i
tiltak.
Spm. 2: Angi hvilken grad dere
opplever å være fornøyd/ ikke
fornøyd med vår rapportskriving,
med hensyn til personer i tiltak.

Spm. 3: Angi i hvilken grad dere
opplever at tjenesteleveransen ra
Namas Vekst AS er i henhold til
gjeldende kravspesifikasjon for det
enkelte tiltak.

APS VTA 

NAMAS Vekst AS - Årsrapport 2013 - side 5



Måloppnåelse VTA/APS 

Ved bruk av aktivitetsplan som styringsredskap, har vi nå en bedre oversikt over hver enkelt sine 

utviklingsmål. I forhold til måloppnåelse/delvis måloppnåelse/ikke måloppnåelse, er det tatt 

utgangspunkt i de mål som er satt opp i den enkeltes plan. I oversikten nedenfor har vi tatt 

utgangspunkt i alle ansatte i VTA og deltakere i APS som avsluttet tiltaket i 2013. 
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VTA 
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APS 
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39 % 

Delvis 
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Ikke 
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VTA 
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Klage/statistikk: 

Mottatte klager i 2013:   1 

Klagen er behandlet etter prosedyrer i vårt klagebehandlingssystem. 

Kompetanseheving: 

Det å gi de ansatte en mulighet for kompetanseheving er en prioritert sak for vår bedrift. Med de 

endringer og utvikling som skjer i vårt marked er dette en viktig satsing for bedriften. Ansattes 

kompetanse er viktig for at bedriften skal kunne følge med i utviklingen og kunne omstille til nye krav 

som våre kunder etterspør. I 2013 har vi av økonomiske årsaker vært nødt til å begrense vårt tilbud til 

de ansatte m.h.t. kompetansehevende tiltak. I år er det brukt 117 dagsverk på følgende tiltak: 

Kurs/konferanser/utdanning i NAMAS Vekst AS i 2013. 

- Veiledningsutd. - 2 pers.  5d
- Årsmøte ASVL Midt Norge - 1 pers.  2d
- Årsmøte ASVL – 2 pers. 2d
- Vekstsamling - 4 pers.  2d
- Høstkonferanse ASVL  -  2 pers.  2d
- Fagkonferanse ASVL Midt Norge - 3 pers  2d
- Datakurs - 5 pers.  9d
- Datakurs – 3 pers. 10d
- IA-Skolen – 3 pes. 2d

Tiltakene 
Ny Betalingsordning 

I forhold til ny betalingsordning for VTA og APS tiltaket, innført f.o.m. 01.07.2012, har Arbeids- og 
velferdsdirektoratet understreket at Nav skal fylle avtalte plasser. Med de nye reglene vil bedrifter 
med tiltakene VTA og APS få 100% betaling dersom det for den enkelte er avtalt arbeidstid på 50% 
eller mer, regnet ut fra full tid praktisert i bedriften. Dersom avtalt arbeidstid er avtalt til mindre enn 
50%, vil bedriftene få betalt 50% av tilskuddssatsen. 

Nav skal gi refusjon for alle ansatte i VTA-tiltaket hvor deltaker er søkt inn via NAV og hvor det 
foreligger en kommunal medfinansieringsavtale.  

Når det gjelder tiltaket APS, vises til informasjonsskriv datert 14.06.12. ang. ny betalingspraksis. Der 
påpekes det at Nav må ha et antall arbeidssøkere som er registrert med godkjent tiltaksplass slik at 
tiltaksarrangør har tilgang til disse søkerne i forkant av at ledig plass oppstår. På denne måten 
ivaretar Nav sine forpliktelser ifht. å fylle avtalt ramme og tiltaksarrangør kan fylle opp når ledig plass 
oppstår. Vi har ikke kjennskap til at det foreligger en slik liste. Dette har vi i Namas Vekst påpekt ved 
flere anledninger i vårt samarbeid med ledere i Tjenesteområdet. Det er også planer om å ta opp 
denne spørsmålsstillingen i samarbeidsmøte med Nav Fylke og leder for Nav tjenesteområde Indre 
Namdal. 
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Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

Varig tilrettelagt arbeid er bedriftens største tiltak. I 2013 har vi 30 plasser fordelt på våre 5 

eierkommuner. Av disse disponerer Høylandet kommune 7 tiltaksplasser, Grong kommune 7 

tiltaksplasser, Overhalla kommune 8 tiltaksplasser, Namsskogan kommune 5 tiltaksplasser og Lierne 

kommune 3 tiltaksplasser.  Lierne kommune har i tillegg gjort avtale om 2 VTA plasser fullfinansiert 

av kommunen.  Namas Vekst AS har som mål å være NAV sin foretrukne leverandør av tiltaket VTA i 

Indre Namdal. Pr 30.12.13. er 30 personer registrert på VTA plass i Namas Vekst AS.  Gj.snitt 

plassutnyttelse første halvår var på 29,92. For andre halvår var plassutnyttelsen 30,12.  

Utnyttelse av VTA plasser fra 01.01.13. – 31.12.13., er følgende; 

I VTA gjennomføres årlige medarbeidersamtaler, samt supplerende oppfølgingssamtaler, mellom 

arbeidstaker og arbeidsleder/veileder ved aktuell avdeling. I disse samtaler setter vi fokus på den 

enkeltes egenvurdering og tilbakemelding i forhold til bedriftens tjenester, sosiale miljø, fysiske 

forhold og lignende. Dette for å sikre arbeidstakers mulighet for å påvirke sin egen situasjon, 

avdelingen og VTA-tiltaket generelt. Gjennom observasjoner og samtaler tilrettelegges 

arbeidssituasjonen for den enkelte med siktemål på personlig vekst og utvikling. Vårt fokus er 

arbeidstrening og kvalifisering/kompetansebygging rettet mot arbeid i det ordinære arbeidsmarked 

helt eller delvis i lokalt næringsliv.   

Resultat i forhold til formidling; 1 person til deltidsarbeid (vises i tabell nedenfor sm.m. oversikt 

formidling APS/VTA) 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 

Deltakere i APS kan være i tiltaket i inntil 12 måneder, med mulighet til forlenging i nye 12 mnd. I 

tiltaksperioden er det lagt vekt på veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne. I 

praksisperioden får deltaker variert arbeidstrening, mulighet for kvalifisering/utvikling og 

kompetansebygging, samt trening/erfaring i å være i et arbeidsforhold. Med utgangspunkt i 

henvisning/bestilling fra NAV og tiltaksdeltaker, blir det foretatt en kartlegging av behov for 

tilrettelegging for den enkelte og planlegging av det videre tiltaksforløp. Individuelle mål for perioden 
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blir utformet i en aktivitetsplan og skal være et styringsredskap i tiltaksperioden. Dette med fokus på 

å kvalifisere seg til arbeid eller utdanning for videre yrkesmål. 

Namas Vekst AS har i 2013 hatt 13 APS plasser. Utnyttelse av disse plassene har vært som følger; 

Utnyttelse av APS plasser fra 01.01.13. – 31.12.13.; 

Vi ligger noe under maks plassutnyttelse. Gj.snitt plassutnyttelse 1.halvår var på 12,80. For andre 
halvår 12,08. Vår opplevelse er at behovet for APS plasser er tilstede, men vi må få innarbeidet bedre 
rutiner i samarbeid med NAV og etterspørre liste ifht. godkjente søkere til tiltaket. 

Formidlingstall APS/VTA : 
I løpet av 2013 har 29 personer vært i dette tiltaket. Antall avsluttet er 20. Gjennomsnittlig 

gjennomstrømming er på 8,3 mnd.  Formidlingstall er;  8 personer til arb., 2 personer til utdanning,  7 

personer til andre aktive tiltak, 3 til ikke aktive løsninger.  
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Utplassering i ordinært arbeidsliv: 

I 2013 har vi, som nevnt, hatt 29 deltakere i tiltaket APS. Tilsammen 54% har hatt kortere og lengre 

hospiteringsavtaler i ordinært arbeidsliv. 25% av deltakerne har hatt full tilknytning til ordinært 

arbeidsliv i APS perioden.  

Tiltaket Oppfølging 

Oppfølgingstiltaket skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand 

som er nødvendig for å beholde eller skaffe lønnet arbeid. Eller eventuelt gjennomføre et 

arbeidsrettet tiltak. Målgruppen er langtids sykemeldte. Aktuelle deltakere er personer som 

har behov for en mer omfattende formidlings – og oppfølgingsbistand enn det Arbeids-og 

velferdsetaten kan tilby.  

Accretio AS ble tildelt Oppfølgingstiltaket gjennom anbudsrunde med Nav Nord-Trøndelag. 

Namas Vekst AS har ikke hatt noen inne på tiltaket Oppfølging da Nav Indre Namdal ikke har 

benyttet seg av dette tiltaket i vårt tjenesteområde.  

Arbeidspraksis i Ordinær (APO) 

APO kan vare i inntil ett år for personer som har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære 

arbeidsmarked eller beholde arbeidet. NAV kjøper enkeltplasser ved behov. 2 person har i 2013 vært 

i tiltaket APO i Namas Vekst AS. 

Arbeidstreningsplasser til elever v/ videregående skole 

Etter forespørsel fra videregående skole, selger bedriften arbeidstreningsplasser for elever med 

spesielt behov for tilrettelegging. 2 personer har vært på arbeidstrening i første halvdel av 2013. 
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1 personer 1 dag pr.uke  og 1 person 2 dager pr. uke. I andre halvdel av 2013 har 2 person hatt 

arbeidstrening i vår bedrift, 1 person 1d pr uke og 1 person 2d pr uke.  

I Mai 2012 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Accretio AS og Nord-Trøndelag 

fylkeskommune. Avtalen gjelder for praksis i bedrift/prosjekt til fordypning for elever i videregående 

skole og opplæringskontrakter for lærekandidater/opplæring i bedrift. Samarbeidsavtalen er 

gjeldende for søkere med ungdomsrett § 3-1. Namas Vekst har som nevnt, tilbud til enkeltelever 

gjennom generell arbeidspraksis, men har foreløpig ingen elever registrert som lærekandidat. 

Flyktningetjenesten i Grong og Overhalla kommune 

I 2013 har vi hatt 2 forespørsler om arbeidspraksis for personer tilknyttet flyktningetjenesten i sin 

kommune.  

- 1 person, 1d pr uke for perioden f.o.m. 16.10.13. – t.o.m. 18.12.13.  

- 1 person, i 80% stilling for perioden, f.o.m. 19.02.13. – t.o.m. 31.12.13. 
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Namas Vekst AS - noter

NAMAS Vekst AS 

Noter til regnskap for 2013:

Note nr. 1. - Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler 

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Inntektsføring

Salg av varer og tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert/utført. Tilskudd inntektsføres i det året de er opptjent.

Råvarer

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Bokført verdi reduseres med 

anslått ukurans.

Egentilvirkede ferdigvarer 

Anskaffelseskost for disse varene er tilvirkningskostnader med fradrag for kalkulert fortjeneste. Bokført verdi reduseres 

med anslått ukurans.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 

Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning, som er forsikret i livselskap. Unntaksreglene for små foretak følges, slik at

årets betalte premie tilsvarer bokført kostnad i resultatregnskapet. Det er ikke foretatt noen aktuarberegning av faktisk verdi 

på pensjonsmidler og forpliktelser.

Aksjer og andeler

Beholdningen av aksjer og andeler i andre selskaper er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
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Note nr. 2. - Avskrivninger:
Bokført Tilgang Bto. bokført Ordinær avskr. Ekstraor. Sum Nto. bokført

Kto.nr. 31.12.2012 2013 31.12.2013 % kr. % kr. kr. 31.12.2013

Maskiner/inventar/utstyr

1113 Bilpleie, vaskekar 0 25 289 25 289          10 % 2 529 2 529 22 760          

1200 Arbeidsmaskiner 91 434          91 434          10 % 9 143 9 143 82 291          

1202 Inventar og utstyr prod. 33 530          33 530          10 % 3 353 3 353 30 177          

1203 Kontormøbler/utstyr 46 093          46 093          10 % 4 609 4 609 41 484          

1204 Avsug Høylandet 32 177          32 177          10 % 3 218 3 218 28 959          

1209 Mask/utstyr Vaskeri 491 753        491 753        10 % 49 175 49 175 442 578        

1210 Inventar og utstyr Vaskeri 117 174        23 700 140 874        10 % 14 087 14 087 126 787        

1211 Rulle/gass - vaskeri 451 361        451 361        10 % 45 136 45 136 406 225        

1213 Sengeklær/handklær/duker 195 394        132 745 328 139        16 % 52 502 52 502 275 637        

1215 Dataanlegg/server 68 485          68 485          25 % 17 121 17 121 51 364          

1217 Varmepumper 66 344          66 344          10 % 6 634 6 634 59 710          

1218 Plenklipperutstyr 46 887          46 887          20 % 9 377 9 377 37 510          

1220 Høytrykkspyler 41 034          41 034          20 % 8 207 8 207 32 827          

1221 Inventar utstyr Lierne 79 924          79 924          10 % 7 992 7 992 71 932          

1222 Laserskjærer med utstyr 0 100 000 100 000        10 % 10 000 10 000 90 000          

1232 Lastebil  MAN KH 52575 110 939        110 939        20 % 22 188 22 188 88 751          

1233 Lastebil Man VF 27575 58 924          58 924          20 % 11 785 11 785 47 139          

1234 Varebil Caddy 17 678          17 678          20 % 3 536 3 536 14 142          

1235 Peugeot Boxer XR57544 223 623        223 623        20 % 44 725 44 725 178 898        

1236 Nissan NV 200    2 stk 268 792        268 792        20 % 53 758 53 758 215 034        

1240 Trucker 77 102          41 494 118 596        20 % 23 719 23 719 94 877          

1241 Laster/Grong 21 494 -21 494 0 15 % 0 0 0

1242 Kilmaskin 134 833        134 833        10 % 13 483 13 483 121 350        

1244 Jigger plantekasser 24 300          24 300          10 % 2 430 2 430 21 870          

1245 Tilhenger ÅTM Lierne 51 017          51 017          10 % 5 102 5 102 45 915          

1251 Inventar og utstyr Trones 123 602        123 602        10 % 12 360 12 360 111 242        

2 873 894    301 734     3 175 628     436 171 436 171 2 739 457     

Bygninger:

1100 Bygninger, Høylandet 423 582        232 800 656 382        5 % 32 819 32 819 623 563        

1103 Bygg, Skogmo 423 653        423 653        5 % 28 004 28 004 395 649        

1109 Bygg lysfabrikk 159 571        159 571        5 % 7 979 7 979 151 592        

1207 Vaskeri 2 662 608    2 662 608     5 % 133 130 133 130 2 529 478     

3 669 414    232 800     3 902 214     201 932 0 201 932 3 700 282     

6 543 308    534 534     7 077 842     638 103           -  -           638 103        6 439 739     

Note 3. - Lønn, folketrygdavgift og pensjonskostnader.
Lønnskostnader består av følgende poster:

2013 2012

Lønninger 8 375 935 8 094 207

Refusjon lønn -326 110 -743 019

Pensjonskostnader 497 755 437 113

Arbeidgiveravgift 464 579 415 295

Andre lønnskostnader 559 979 418 554

9 572 138 8 622 150

Det har i løpet av året vært i gjennomsnitt 64 ansatte i firmaet.

Godtgjørelser: Daglig leder Styret

Lønn 500 703      57 600

Annen godtgjørelse 4 000          

Det er ikke noen lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer eller aksjeeiere.

Revisor
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Kostnadsførte revisjonshonorar for 2013 utgjør kr. 30.800,- 

Note 4. - Langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier.
Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt er kr. 414.081

Samlet gjeld sikret ved pant er kr. 1 925 374.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjelden er kr. 6 439 749.

Note 5. Bundne midler.

kr. 335.658 av bankinnskudd og kontanter er bundne skattetrekksmidler.

Note 6. - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
Aksjekapitalen består av 125 stk aksjer a kr. 1.000,- til sammen kr. 125.000,- og har følgende fordeling:

Grong kommune 25 stk Styreverv

Overhalla Kommune 25 stk Styreverv

Namsskogan Kommune 25 stk Styreverv

Høylandet Kommune 25 stk Styreverv

Lierne Kommune 25 stk Styreverv

Alle aksjene er likeverdige og har en stemme ved generalforsamlingen

Årets endringer i egenkapitalen fremkommer som følger:

Aksjekapital Annen Egenkapital Sum egenkapital

Pr. 1/1 - Aksjekapital 125.000 7 199 797 7 324 797

Årets underskudd -938 195 -938 195

Pr. 31.12.2013 125.000 6 261 602 6 386 602

Note 7. - Pensjon
Selskapet har en ytelselsbasert pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, som er forsikret i livselskap.

Premiefond er ikke balanseført, og utgjorde per 01.01.13 kr 377 000, og per 31.12.13 kr 348 000.

Det er avsatt kr.19.000,00 til dekning av kostnader knyttet til gammel AFP-ordning.

Kostnader knyttet til den nye AFP-ordningen bokføres etter hvert som de betales.
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