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Dette gjør vi gjennom veiledning, opplæring og nær kontakt med arbeidsgivere. Vi samarbeider med Nav
og har felles målsetting om å få flest mulig inn i ordinært arbeid.

OrbitArena er godkjent tiltaksarrangør for AFT (Arbeidsforberedende trening) og VTA (Varig tilrettelagt 
arbeid) og har i tillegg Varig lønnstilskudd (VLT).  Vi har ca. 120 deltakere på ulike tiltak og kurs, i tillegg til 
84 ansatte.

Vi kan vise til gode resultater på formidling til arbeid og utdanning, og har gjennom flere år vært i landstoppen 
på statistikker for arbeidsrettede tiltak og tjenester. Vårt systematiske og metodiske arbeid er en suksessfaktor, 
noe vi har sett gjennom implementering av Lean-metodikk. Vi vil fortsette å vektlegge det gode samarbeidet 
med bedrifter i nærområdet for arbeidspraksis og rekruttering til faste stillinger. Tilbakemeldinger fra et godt 
nettverk i næringslivet er at vi følger tett opp og gir god veiledning. 

Våre interne opplæringsarenaer tilbyr tjenester innen catering, bygg, eiendomsservice og produksjon.
Vi har opparbeidet et godt omdømme og har en rekke fornøyde kunder over et stort nedslagsfelt.
 
OrbitArena er drevet som et «non-profitt»-selskap, og resultatmessig overskudd blir ført tilbake for videre-
utvikling av arbeidsinkluderingsfeltet.  Selskapet har 85 % offentlig eiere, er organisert som et AS og ble 
etablert i 1968. I 2019 har vi tre avdelinger; To på Jessheim og en i Eidsvoll.

OrbitArena er en arbeidsinkluderingsbedrift som eies av kommunene. Vi eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, 
Nannestad og Hurdal, samt Viken fylkeskommune og lokale bedrifter. Årlig omsetning er på ca. 55 millioner 
kroner.

OrbitArenas verdier er retningsgivende for hvordan vi jobber og gjenspeiler vår kultur i møte med deltakere, 
kolleger, kunder, eiere og andre samarbeidspartnere. Som profesjonell tiltaksarrangør er vi ansvarlig for 
at våre deltakere føler seg ivaretatt, og at de gjennom samarbeid med oss skal få kompetanseheving som 
bringer dem nærmere arbeidslivet. Vi ønsker at våre verdier skal være rammen for den daglige samhandlingen 
mellom medarbeidere på alle nivåer i bedriften.
 
OrbitArena sine verdier er Respekt, Inkludering, Kompetanse og Tillit (RIKT)

VI ER BEST PÅ Å FÅ FOLK I JOBB!
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GENERALFORSAMLING

STYRET

ADM. DIREKTØR

ØKONOMI HMS

ARBEIDSMARKEDSTILTAK
AFT/VTA

KURSMARKED/NÆRINGSLIV OPPLÆRINGSARENAER
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ORBITARENA



NYSKAPINGENS ÅR
2019 HAR VÆRT ET SPENNENDE ÅR HVOR VIDEREUTVIKLING
OG NYSKAPING HAR STÅTT I FOKUS.

Adm. direktør har ordet

OrbitArena bidrar i regjeringens inkluderingsdugnad, og er i front på arbeidsinkludering med gode resultater 
på tilbakeføring av mennesker til arbeid og utdanning. Arbeidsinkludering gir en positiv samfunnsmessig effekt 
med store besparelser for fellesskapet og en stor gevinst for hvert enkelt individ som mottar våre tjenester. 

Bedriften tilpasser seg markedet, er innovativ og gir tidsriktig opplæring. Det har vært utført research i relevante 
fagmiljøer innenlands og utenlands for å utvikle vårt tilbud om læring og sosial utvikling gjennom bruk av ny 
teknologi som VR og AR. Satsningen vil være et godt virkemiddel og hjelpemiddel i vårt arbeidsinkluderingsarbeid. 
Det å være innovative og banebrytende innen vårt felt er viktig for å kunne levere enda bedre tjenester til Nav, 
deltakere, næringsliv og samfunn. 
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OrbitArena kan vise til gode resultater både på økonomi og arbeidsinkludering.  En sunn drift anses viktig slik
at vi er i stand til å utvikle våre tilbud og tjenester. Vi formidler 50% av deltakerne som deltar i tiltak ved
bedriften til arbeid eller utdanning, noe som gir enorm samfunnsgevinst! 

Byggeprosjekt med oppføring av nytt bygg for samlokalisering av våre tjenester ble startet i 2019. Innflytting
vil skje i 2020, og det er gjennomført grundig planlegging for prosessen. De ansatte har vært involvert i plan-
leggingen, og alle ser frem til nye moderne fasiliteter hvor vi vil tilby moderne og tidsriktige arenaer, inkludert 
teknologitunge virkemidler for opplæring og sosial mestring. 

Leanprosjekt, igangsatt sammen med to andre attføringsbedrifter, ble nominert til „Årets Leanprosjekt“ av Lean 
forum Norge, i konkurranse med Sykehuset Telemark, Asko, DNB, Furnes Jernstøperi og BIR. Vi er stolte av en 
vellykket implementering av Lean-metodikk, og at dette også legges merke til gjennom nominasjonen! 

OrbitArena har et stort antall samarbeidspartner innen arbeidsinkludering, tjenester og produksjon. Vi er helt 
avhengig av et godt samarbeid med Nav og næringslivet, og vi vil gjerne takke alle i vårt nettverk for at de 
bidrar til at vi sammen kan løse samfunnsoppdraget med å gi tilbud om arbeid til alle!  

Vi vil jobbe med reorganisering av selskapet i 2020 for å legge til rette for en fleksibel drift med enda flere 
mulighetsrom. Det er viktig at OrbitArena kan yte sine tjenester på områder hvor det er behov innen arbeids-
inkludering og tjenesteproduksjon. 

De ansatte i OrbitArena har høy kompetanse og alle bidrar til at selskapet skal levere gode resultater.
I tillegg er sykefraværet i bedriften lavt, og alle ansatte må berømmes for sitt bidrag til en sunn drift med
god samfunnsøkonomisk gevinst. 

Vi tar fatt på et spennende 2020 med store muligheter for videre utvikling! 

Jessheim, 30. mars 2020

Hanne Ulsletten
Adm. direktør
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OPPSUMMERENDE
ÅRSRAPPORT 2019
FOR KJERNEVIRKSOMHETEN

SAMARBEID MED NAV OG ANDRE INSTANSER 
I 2019 har det vært avholdt samarbeidsmøter med Nav der informasjon om bedriftens tiltak, tilbud, tjenester
og resultater har vært tema.  

I tiltaket AFT gjennomføres det møte mellom deltaker, Nav-veileder og jobbkonsulent ved oppstart samt under-
veis i tiltaksløpet. Bedriften har også hatt et konstruktivt samarbeid med andre etater og hjelpeinstanser som 
fastleger, skoler og psykiatriske behandlingsinstitusjoner, samt deltatt i ansvarsgrupper, der dette er vurdert 
hensiktsmessig og i nært samarbeid med Nav. Tverrfaglig samarbeid er av stor betydning og nødvendig for
å oppnå optimale resultater.  

AFT forutsetter ekstern praksis for deltakerne og OrbitArena har et godt og nært samarbeid med næringslivet 
i regionen. Dette vektlegges i stor grad og vurderes å være av stor betydning for å nå mål om ekstern praksis 
samt formidling ved avslutning fra tiltaket.  

KURS 
Ved kursavdelingen hvor vi tilbyr opplæring i data er det gjennomført 154 kartlegginger og 75 eksamener i 
moduler i datakortet. I tillegg er det gjennomført 11 båtførerprøver. 
 
I vår temakalender er det gjennomført kurs innen tema som mestring, motivasjon og selvtillit, cv, søknad,
intervjutrening, karriereferdigheter/arbeidslivskunnskap og positiv psykologi. Vi benytter korte kurssekvenser 
for at deltakerne i AFT skal få kunnskap og skape motivasjon som bidrar i den enkeltes prosess med mål om 
arbeid. 
 
Det gjennomføres norskkurs ved bedriften for deltakere i AFT, der dette vurderes vesentlig for å styrke
mulighetene for arbeid. I den forbindelse gjennomføres kartlegging ved oppstart og kartlegging underveis
for å kunne vurdere utvikling i perioden. Det har i 2019 vært gjennomført 8 førstegangskartlegginger i norsk. 
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LÆREKANDIDATER OG SKOLEELEVER 
OrbitArena har også i 2019 hatt samarbeid med videregående skoler og gitt praksis til elever fra tilrettelagt 
opplæring. Det gis også tilbud til lærekandidater, da fra samme avdeling på skolen. For 2019 har det vært 
14 skoleelever som har benyttet dette tilbud, og 2 lærekandidater. 

SKJERMEDE TILTAK 
Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeidssøkerens posisjon på arbeidsmarkedet gjennom kartlegginger, 
veiledning samt økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for næringslivet. I dette ligger det 
å videreutvikle metodikk samt kunne tilby hensiktsmessig og relevante arbeidsutprøvinger for den enkelte 
deltaker. Videreutvikling av LEAN i AFT har vært et fokusområde. Bedriften ble nominert av LEAN Forum 
Norge til årets LEAN prosjekt, dette som en av seks bedrifter i Norge.

I Arbeidsforberedende trening (AFT)
har 66 personer avsluttet tiltaket i 2019, til følgende resultat: 

    27  personer til arbeid 
      1  personer til egenfinansiert utdanning 
      5  personer til utdanning finansiert av Nav 
    24  personer avsluttet grunnet sykdom 
      5  personer søkt/fått uførepensjon 
      4  annet, ingen aktive løsninger 

7

43,3 % landsgjennomsnitt
48 deltakere på ekstern arena til enhver tid

66 PERSONER AVSLUTTET I AFT 50% AVSLUTTET TIL ARBEID/UTDANNING
Gjennomsnittsalder 38 år

55% 52%45% 48%

KVINNER     KVINNER     MENN    MENN    

50% 36% 7% 7%

ARBEID ELLER
UTDANNING

AVSLUTTET
GRUNNET SYKDOM

SØKT UFØRE INGEN
AKTIVE TILTAK
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Totalt har 50 % avsluttet til arbeid/utdanning, dette mot landsgjennomsnitt på 43,3%. 
OrbitArena hadde formidling til arbeid/utdanning i 2018 på 51%.
  
Gjennomsnittsalder for de som har avsluttet AFT er 38 år, dette mot 31 år i 2018.   
Gjennomsnittsalder på de som har avsluttet til jobb/utdanning i 2019 er 35 år for kvinner og 33 år
for menn. Av disse er det 48% menn og 52% kvinner, dette mot 64% menn og 36% kvinner i 2018.
 
Av alle som avsluttet tiltaket i 2019 er det 45% menn og 55% kvinner, dette mot 58% menn og
42% kvinner i 2018.

I 2019 var i snitt 48% av deltakerne i tiltaket AFT på ekstern arena. Vi ser en god utvikling på dette feltet, 
hvor det i starten av året var under 40% eksternt, og 60% på slutten av året. 
  
Gjennomsnittstiden for deltakere i tiltaket AFT er 258 dager i 2019, dette mot 253 dager i 2018.
For de som avsluttet til arbeid/utdanning i 2019 var gjennomsnittstiden 267 dager.  

I Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)
har 44 deltakere hatt opplæring og arbeidstilbud ved våre avdelinger, dette fordelt på 38 tiltaksplasser.
4 av disse deltakere har hatt ekstern praksis. Ekstern praksis er tema i samtaler med arbeidstakerne i VTA og 
vurderes jevnlig. 4 nye søkere fikk tilbud i VTA, hvorav 1 avsluttet innen utløp av året. Enkelte deltakere har av 
personlige årsaker valgt å gå ned i stillingsprosent, noe som har gitt mulighet for å sysselsette noen flere på 
delte plasser. 

Det har i 2019 vært gjennomført kurs innen hygiene og smittevern for arbeidstakerne i VTA og de aller fleste 
deltok på dette. Det er gitt individuell opplæring innen data for deltakere som har dette som ønske i sin 
opplæringsplan. Det har vært arrangert velferdsturer og OrbitArena Anker har stilt lag i fotballcup for VTA-
arbeidstakere på Romerike.
  
TILDELTE RAMMER PR 31.12.19 
AFT    57 plasser  
VTA    38 plasser  
VTA      3 kommunale plasser

KOMPETANSEUTVIKLING I BEDRIFTEN 
Kompetanseheving er et satsningsområde for bedriften, og det er blant annet gjennomført opplæring i 5M 
– Klart jeg kan, et motivasjonsverktøy som benyttes i veiledning. Utover dette har ansatte deltatt på kurs og 
seminarer, blant annet i forhold til GDPR og fagkonferanser arrangert av ASVL og Arbeid & Inkludering.

I AFT har det i løpet av året vært nedlagt et stort arbeid i evalueringer, metode- og fagutvikling for å kunne 
øke resultatgraden i AFT. Vi har videreutviklet LEAN, og hatt fokus på veiledning- og motivasjonsverktøy 
samt å opprettholde god kontakt med næringslivet for å få til eksterne hospiteringer og formidlinger.
OrbitArena har samarbeid med andre arbeid- og inkluderingsbedrifter og har deltatt på flere samlinger i 
løpet av året. Tema på disse samlingene har vært LEAN, gjennomgang av resultater og det å kunne lære av 
hverandres praksis. 
 
Høsten 2019 ble vi resertifisert i kvalitetssikringssystemet Equass, og er nå godkjent for 3 nye år. 
Bedriften har benyttet 145 dagsverk til kompetanseutvikling i 2019.

KLAGER 
Bedriften har i 2019 mottatt en klage. Denne er behandlet etter bedriftens prosedyre for klagebehandling.  

ANDEL FRA PASSIV YTELSE TIL AKTIVITET  
Totalt har 33 personer fått arbeid eller startet utdanning etter endt tilbud ved bedriften i 2019. Andelen fra 
passiv ytelse til aktivitet er 50 % for de deltakerne som har vært i tiltaket AFT. Aktivitet fremfor passivitet 
gir besparelser for samfunnet, på kommunenes helse- og sosialbudsjetter samt en gevinst for hver og en av 
deltakerne. 
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SATSNINGSOMRÅDE 
OrbitArena hadde i 2019 resultat på 50% formidling til arbeid eller utdanning fra AFT, dette i tråd med
Nav sitt målkrav på 50%. Det å levere gode resultater på formidling vurderes som svært viktig for bedriften, 
samfunnet og den enkelte som benytter våre tjenester. Fag- og metodeutvikling samt kompetansehevende til-
tak er fortsatt viktig for å nå vårt målkrav i samarbeid med Nav. Vi videreutvikler LEAN i tillegg til at vi vil ta 
i bruk ny datateknologi i attføringsarbeidet, noe som vil være et godt virkemiddel i opplæring og avklaring 
av deltakere.  Kontinuerlig evaluering og forbedring er et viktig arbeid for å opprettholde og øke våre gode 
resultater.  
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VIRKSOMHETENS ART 
OrbitArena as‘ hovedoppgave er yrkesrettet attføring med mål om tilbakeføring til ordinært arbeidsliv
samt tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Attføringsarbeidet utføres gjennom opplæring, både teoretisk
og praktisk, innen områder som er relevante for arbeid i ordinært arbeidsliv.

OrbitArena as‘ hovedkontor er lokalisert på Jessheim, med avdelinger i Eidsvoll kommune og Ullensaker 
kommune. 

FORTSATT DRIFT 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2019, samt
økonomiske prognoser for 2020 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en forsvarlig økonomisk
og finansiell stilling. 

STYRETS
ÅRSBERETNING 2019
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REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
OrbitArena as hadde i 2019 en omsetning på 53 mill, en reduksjon på 14,8 mill i forhold til 2018.
Denne reduksjonen er knyttet til gevinst ved salg av fast eiendom. Totalkapitalen var ved utgangen av året 
137,5 mill hvorav egenkapitalen utgjør 128,1 mill, en egenkapitalandel på 93 % mot 123,5 mill i 2018.

OrbitArena as hadde i 2019 et overskudd på 3,1 mill knyttet til ordinær drift. Bedriften vil samlokalisere alle 
avdelinger, ansatte og tiltak i et nytt, moderne og funksjonelt bygg i 2020. Opparbeidet kapital og overskudd 
i virksomheten vil tilbakeføres og komme deltakere til gode gjennom utvikling av nye opplæringsarenaer,satsning 
på anvendelse av ny teknologi og utvikling av nytt opplæringsverktøy, kurs og opplæring av deltakere og 
ansatte i attføringstiltakene, samt en langt mer hensiktsmessig og funksjonell samhandlingsarena.
 
2019 har vært et konsolideringsår der leiekostnader har utgjort en forholdsvis stor del av driftskostnadene.
Renteinntekter på overskuddslikviditet har gitt bedriften gode inntekter, og årsresultatet for 2019 blir til
sammen på 4,6 mill. Virksomheten har tilpasset seg større endringer i myndighetenes rammevilkår på en
god måte, både økonomisk og organisatorisk, og er i landstoppen på formidlingsresultater.

Selskapets økonomiske situasjon har vært stabil over tid. Overskuddslikviditeten i bedriften er plassert i bank 
på særvilkårskonto. Det er liten risiko for tap på kundefordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger
pr. 31.12.19 for å møte eventuelle tap.

RISIKOVURDERING 
OrbitArena as er en solid aktør i bransjen og opplever derfor få markedsmessige risikoer i det kommende 
året. Økonomien i selskapet er sunn, og det er likvide midler for en forsvarlig drift og planlagt samlokalisering 
fremover. Det foreligger ingen kredittrisiko da selskapet har en god likviditet og ikke
er avhengig av ekstern finansiering. 

HELSE MILJØ OG SIKKERHET 
Gjennomsnittlig antall årsverk i bedriften var 84, hvorav 27 var ordinært ansatt. Sykefraværet i 2019 for de 
ordinært ansatte var på 2,3%, en reduksjon fra 4,9% i 2018. OrbitArena er en IA-bedrift med gode rutiner
for oppfølging av sykemeldte og arbeidsoppgaver tilrettelegges for å redusere sykefra-
været.
 
Det er det siste året registrert 1 arbeidsuhell som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker og nesten-ulykker 
følges opp med sikte på forebygging. Bedriften er medlem av HMS-senteret Øvre Romerike. Det avholdes 
regelmessige møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidet med å forbedre internkontrollrutinene foregår 
kontinuerlig, og det gis nødvendig opplæring i sikkerhetsforskrifter og driftsinstrukser.

ORGANISATORISKE FORHOLD 
OrbitArena jobber målbevisst og metodisk med organisasjonsutvikling, kurs og kompetansehevende tiltak
for kontinuerlig forbedring av virksomheten. LEAN metodikk er implementert i kjernevirksomheten med gode 
resultater. Bedriften bruker Equass som kvalitetsverktøy og arbeidsverktøy i forhold til attføringsarbeidet og 
ble resertifisert høsten 2019.
 
Bedriften fører en kjønnsnøytral personalpolitikk, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og i forbindelse 
med ansettelsesprosesser og sammensetning av styret. Bedriftens styre består av 7 medlemmer, inkludert 2 
ansattvalgte representanter, hvorav 3 er kvinner.
 
Bedriften har en ansettelsesprosedyre som sikrer likestilling og hindrer diskriminering. Ledergruppen består av 
4 kvinner og 1 mann. Det er et mål for selskapet å rekruttere kjønnsbalanse i ledende stillinger og i virksomheten 
for øvrig.
 
Deltidsansatte som har ytret ønske om økning i stillingsprosent har fått etterkommet sine ønsker. 

YTRE MILJØ 
Bedriftens aktiviteter medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover
oljefyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall,
treverk, mat- og EE-avfall. Bedriften er sertifisert som Miljøfyrtårn.
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REDEGJØRELSE FOR FORETAKETS UTSIKTER
Tiltaksbransjen er under stor endring og  omstilling som følge av endring i rammebetingelser, og nye krav i 
arbeidsmarkedet. Organisasjonen er dynamisk og tilpasningsdyktig, vi evner i stor grad å gjennomføre gode 
omstilling- og endringsprosesser for å tilpasse oss raske endringer i rammebetingelser, markedet og kunders 
behov. Bedriften har fokus på nytekning og innovasjon, og rigger seg for nye digitale arbeidsformer, anvendelse 
av ny teknologi og effektivisering av arbeidsprosesser. 

Fra høsten 2020 vil bedriften samlokalisere all aktivitet i nytt bygg på Industrifeltet på Jessheim, dette vil gi 
gode muligheter for økt samhandling, kvalitet og høyere formidlingstall og videre vekst. 

Styret og administrasjonen har fortsatt fokus på inntjening og kostnadsstyring både for enkeltavdelinger og 
totalt sett for bedriften. Innfrielse av målkrav fra NAV, knyttet opp mot vårt primære forretningsområde, vil også 
ha stort fokus i 2020. 

Den økonomiske situasjonen i selskapet i 2020 vil bli påvirket av situasjonen i samfunnet knyttet til Covid-19. 
På kort sikt vil vi ha lavere aktivitet på flere forretningsområder. Hvordan dette påvirker selskapet på lengre 
sikt er p.t. vanskelig å forutse og er i stor grad avhengig av varighet og omfang. Så langt forventes ikke 
inntektsreduksjon som vil utløse nedskrivning av verdiene i selskapets balanse eller skape usikkerhet for forut-
setningen om fortsatt drift. Det er iverksatt omfattende smitteforebyggende tiltak og prosedyrer i virksomheten. 

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING
Overskudd i OrbitArena på 4,6  mill foreslås overført til annen egenkapital. Pr 31.12.2019 utgjør annen egen-
kapital 127,5 mill, og er i henhold til vedtektenes § 10 bundet til å forbli i selskapet og komme virksomheten 
og deltakerne til gode.

OrbitArena as | Jessheim | 26.03.20

Ine Foss
Styreleder

Ingfrid O. Tveit
Styremedlem

Jan Atle Holtet
Styremedlem

Lars R. Ødegård
Styremedlem

Vidar Sannerhaugen
Styremedlem

Hanne Ulsletten
Adm. direktør

Bjørn Arne Skogstad
Styremedlem

Berit Strand
Styremedlem
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RESULTATREGNSKAP 2019
OrbitArena as 919 659 297

Salgsinntekt 
Annen driftsinntekt
  
Sum driftsinntekter      

Varekostnad     
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader      
Driftsresultat      
 
Renteinntekter
Sum finansinntekter       
Netto finans  
Ordinært resultat før skattekostnad   
Ordinært resultat
     
Årsresultat

Overføringer 
Annen egenkapital
Sum        

2018

28 726 242
39 066 166

67 792 408

 (7 598 204)
(31 685 290)
(4 663 903)
(9 332 101)

(53 279 500)
14 512 909

1 337 522 
1 337 522
1 337 522

15 850 430
15 850 430

15 850 430

15 850 430
15 850 430

 
 

2019

29 156 594
23 859 957

53 016 551
 

(8 255 459)
(31 328 610)

(1 776 921)
(8 569 777)

(49 930 767)
3 085 784

1 543 580
 1 543 580
1 543 580
4 629 364
4 629 364

4 629 364

4 629 364
4 629 364

Note

1
1

3, 4
5
3
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BALANSE
PR. 31. DESEMBER 2019

OrbitArena as 919 659 297

2018

12 160 565
2 241 361

356 226 
3 494 012

18 252 164

3 125 
3 125 

18 255 289

1 165 749
1 165 749

4 183 115 
3 962 008
8 145 123

103 299 044
103 299 044
112 609 916

130 865 205

2019

11 914 250 
32 900 107 

247 396 
5 537 552

50 599 305

3 125 
3 125

50 602 430

 1 216 149 
1 216 149

4 190 583
5 547 051
9 737 634

75 909 938
75 909 938
86 863 721

137 466 151

 
 

EIENDELER
 
Anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Anlegg under utførelse 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
Maskiner, biler 
Sum varige driftsmidler 

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler 
Sum finansielle anleggsmidler 
Sum anleggsmidler
 
Omløpsmidler 
Varer 
Sum varer
 
Fordringer 
Kundefordringer 
Andre fordringer 
Sum fordringer 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 
Sum omløpsmidler 

Sum eiendeler
  

      

Note

5
5
5
5

2
 
 

8, 9
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BALANSE
PR. 31. DESEMBER 2019

OrbitArena as 919 659 297

2018

591 500
 591 500 

122 912 130
 122 912 130 
123 503 630

1 719 140
2 558 272
3 084 163
7 361 575
7 361 575

130 865 205

2019

591 500
591 500 

127 541 496
127 541 496 
128 132 996

3 705 598 
2 019 990
3 607 567
9 333 155
9 333 155

137 466 151

EGENKAPITAL OG GJELD
 
Egenkapital
Innskutt egenkapital 
Aksjekapital (1 183 aksjer å kr 500,00)
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital 
Sum egenkapital

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

Sum egenkapital og gjeld

Note

6

7

10

OrbitArena as | Jessheim | 26.03.20

Ine Foss
Styreleder

Vidar Sannerhaugen
Styremedlem

Jan Atle Holtet
Styremedlem

Lars R. Ødegård
Styremedlem

Ingfrid O. Tveit
Styremedlem

Hanne Ulsletten
Adm. direktør

Bjørn Arne Skogstad
Styremedlem

Berit Strand
Styremedlem
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NOTER TIL
ÅRSREGNSKAPET 2019

NOTE 0     Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
 
DRIFTSINNTEKTER 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de 
leveres. Inntektsføring av tilskudd foretas iht. tilsagn fra NAV. Kommunalt tilskudd til drift av barnehagen
inntektsføres iht. årlig kommunalt vedtak.
 
ANLEGGSMIDLER 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke
å være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 

OMLØPSMIDLER 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

VARER 
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I anskaffelseskost for ferdig tilvirkede varer 
er det tatt med en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirkningskostnader. 

FORDRINGER 
Fordringer er oppført til pålydende pr 31.12.2019 etter fradrag for avsetning til forventede tap med
kr 150.000.
 
UTENLANDSK VALUTA 
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og 
kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad. Dette 
begrunnes i at differansene er nært knyttet opp mot driften. 

PENSJONSKOSTNAD/ PENSJONSFORPLIKTELSE 
Selskapet har pr. 31.12.2019 innskuddsbasert pensjonsordning for alle sine ansatte. 

SKATT 
Selskapet har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig.
I forbindelse med leieinntekter i Trondheimsvn. 116, Jessheim, har selskapet skatteplikt for netto inntekt 
knyttet til dette.
 
ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP 
Det har ikke vært noen prinsippendringer i 2019. 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter om-
fatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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NOTE 2     Varer                     

2018

1 165 749 

1 165 749 

2019

1 216 149

1 216 149 

Råvarer og halvfabrikata

Sum varer

NOTE 3     Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.                

2018

23 929 423 
3 724 586
1 544 660
2 486 621

31 685 290

85

2019

23 992 445 
3 663 706
1 609 787
2 062 672

31 328 610

84

3.1 Lønnskostnader:
 
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader 
Andre lønnskostnader 
Sum lønnskostnader 
Gjennomsnittlig antall ansatte

3.2 Godtgjørelser:

Kostnadsført godtgjørelse til administrerende direktør i 2019: lønn og andre godtgjørelser
kr 1.084.985,- fri bil kr 110.844,- og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr 106.428,-
 
Det er utbetalt styrehonorar med til sammen kr 358.000,-

Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør eller styreleder for lønn eller annen godtgjørelse 
ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger heller ingen pensjonsavtaler, 
eller avtaler om bonuser, opsjoner eller andre lignende økonomiske fordeler utover de ordinære pensjons- 
og bonusavtalene som også øvrige ansatte er omfattet av.

NOTE 1     Salgsinntekter        

Selskapets inntekter er i all hovedsak rettet mot salg i Norge,og er fordelt på følgende områder:

(tall i 1000) Virksomhetsområder

Produksjon 
Attføring 
Utleie av arbeidskraft 
Kurs 
Gevinst ved salg av fast eiendom
Utleie fast eiendom 

Sum inntekter

2019

27 978 
23 860

162
136

0
881

53 017

 

2018

27 250
22 507

151
230

16 559
1 095

67 792
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3.3 Lån til ansatte:

Lån til ansatte utgjør pr 31.12.2019 kr 107.650,-. Hele beløpet er kortsiktige lån som skal
nedbetales i løpet av ett år. Sikkerhet for lånene er stillet i innestående lønn og feriepenger.

3.4 Revisor:

Honorar til revisor for 2019 er kostnadsført med kr 57.500,- for ordinær revisjon og kr 127.000,-
for bistand knyttet til ligningspapirer og skatteberegninger vedrørende skattepliktige leieinntekter.

Selskapet har pr. 31.12.2019 innskuddspensjon for alle ansatte. I tillegg har bedriften en AFP-
ordning (avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHO-ordningen som gjelder ordinært ansatte
og 17 personer som er ansatt med varig lønnstilskudd.

NOTE 4     Pensjonskostnader       

NOTE 5     Varige driftsmidler       

Driftsløsøre, 
inventar

3-10 år
Lineær

Sum
Anlegg 

under utførelse  Bygninger  

100-30 år
Lineær

Biler,
maskiner 

5-10 år
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang 
Avgang 
Anskaffelseskost 31.12. 
Akk. avskrivninger pr 31.12.
Balanseført verdi pr 31.12. 
Årets avskrivninger 

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

2 241 361
30 658 746

0
32 900 107

0
32 900 107

0

21 211 196
3 434 466

0
24 645 662
19 108 110
5 537 552
1 390 926

24 855 359
0
0

24 855 359
12 941 109
11 914 250

246 315 

Ikke avskrivbare driftsmidler
Konsernet kjøpte i 2000 tomt, gnr 7/bnr 191, i Ullensaker kommune, kostpris kr 1 918 994.

NOTE 6     Antall aksjer, aksjeeiere m.v.  

Selskapets aksjekapital, kr 591 500,- er fordelt på kr 1 183,- aksjer pålydende kr 500,-
Hver aksje gir samme rett i selskapet.

56 097 961 
34 124 062

0
90 222 023
39 622 718
50 599 305

1 776 921 

7 790 045 
30 850

0
7 820 895
7 573 499

247 396
139 680 
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NOTE 7    Egenkapital       

NOTE 8    Bundne midler          

 

NOTE 10  Annen kortsiktig gjeld          

NOTE 11  Skatt          

NOTE 9    Garantiansvar          

Det er garantiansvar i Aurskog Sparebank knyttet til oppføring av nytt bygg på lndustrivn. 18. 
Garantiansvaret er på kr 16.721.411 og er ikke bokført i regnskapet. Garantiansvaret vil bli avsluttet 
innen 31.12.2020. 

Det er knyttet noe usikkerhet til avregning vedrørende totalentreprenør i forbindelse med oppføring 
av lndustrivn. 18.

Selskapet har annen kortsiktig gjeld knyttet opp mot avsatte feriepenger, periodisert lønn og
periodiserte driftskostnader.

Netto skattbar leieinntekt 2019
Betalbar skatt
Skattekostnad

Bundne skattetrekksmidler utgjør kr.      

Aksjonærer 

Ullensaker kommune
Eidsvoll kommune
Akershus fylkeskommune
Nannestad kommune
DNB 
Hurdal kommune
 Sum >1 % eierandel
Sum øvrige
Totalt

OrbitArena as 01.01. 
Årets resultat 2019
Pr 31.12.

Eierandel

26,37%
25,87%
16,91%
12,17%
10,14%
4,06%

95,52%
4,48%

100,00%

Sum

123 503 630
4 629 364

128 132 996

-65 776
0
0

Kr.
Kr.
Kr.

1 499 524

Antall aksjer

312
306
200
144
120
48

1 130
53

1 183

Egenkapital

122 912 130
4 629 364

127 541 494

Kapital

591 500

591 500
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NOTE 12   Hendelser etter balansedagen - Covid-19  

Den økonomiske situasjonen i selskapet i 2020 vil bli påvirket av situasjonen i samfunnet knyttet til 
Covid-19. På kort sikt er aktivitet og inntekt knyttet til attføringsarbeidet opprettholdt. På våre interne 
opplæringsarenaer er aktiviteten noe redusert, og inntektene vil påvirkes av dette. Tiltak er iverksatt 
der det er nødvendig for å redusere kostnader. Hvordan Covid-19 vil påvirke økonomien til selskapet 
på lang sikt er usikkert, men bedriftens gode likviditet og soliditet gjør oss godt rustet. Slik situasjonen 
vurderes nå vil inntektsreduksjonen ikke utløse nedskrivning av verdier i balansen.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Ordinært resultat 
Gevinst ved salg av varige driftsmidler 
Tap ved avgang varige driftsmidler 
Avskrivninger varige driftsmidler 
Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld 
Endring i andre tidsavgrensningsposter 
Endring kortsiktig og langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Investeringer i varige driftsmidler 
Utbetalinger fra andre investeringer 
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 

Kontantstrøm fra finansaktiviteter 
Endringer finansielle aktiviteter 
Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter

Netto endr. i kontanter og kontantekvivalenter

Beh. av kontanter og kontantekvivalenter 01.01.
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter 31.12

2018

15 850 430
-16 558 966 

117 565 
4 663 903

215 964
-1 810 676
-1 064 545
1 413 675

28 982 455
0
0

28 982 455

0
0

30 396 131

72 902 913
103 299 044

2019

4 629 364 
0
0

1 776 921 
1 928 590 
-2 074 912 

474 992
6 734 955 

-34 124 062
0
0

-34 124 062

0
0

-27 389 106

103 299 044
75 909 938

KONTANTSTRØMMER
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