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VI ER BEST PÅ FÅ FOLK I JOBB! 
Dette gjør vi gjennom veiledning, opplæring og nær kontakt med arbeidsgivere. Vi samarbeider med Nav
og har felles målsetting om å få flest mulig ut i ordinært arbeid. 

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

Vi kan vise til gode resultater på formidling til arbeid og utdanning, og har gjennom flere år vært i lands-
toppen 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 og vektlegge det 
gode samarbeid med bedrifter i nærområdet for arbeidspraksis og rekruttering til faste stillinger. Tilbake-
meldinger fra et godt nettverk i næringslivet er at vi følger tett opp og gir god veiledning. 

Våre interne opplæringsarenaer tilbyr tjenester innen catering, bygg, Jobbfrukt og produksjon. Vi har opp-
arbeidet et godt omdømme og har en rekke fornøyde kunder i et stort nedslagsfelt. 

OrbitArena er drevet som et „non-profitt“-selskap, og resultatmessig overskudd blir ført tilbake til videreutvik-
ling av arbeidsinkluderingsfeltet. Selskapet har 85 % offentlige eiere, er organisert som et AS og ble etablert
i 1968. Vi har i 2020 vært gjennom en samlokaliseringsprosess, og har nå samlet alle avdelingene våre i et 
nytt moderne bygg sentralt på Jessheim. 

OrbitArena er en arbeidsinkluderingsbedrift som eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og
Hurdal, samt Viken fylkeskommune og lokale bedrifter. Årlig omsetning er på ca 50 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. Våre verdier er rammen for den daglige samhandlingen mellom medarbeidere på 
alle nivåer i bedriften. 

OrbitArena sine verdier er Respekt, Inkludering, Kompetanse og Tillit (RIKT)
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GENERALFORSAMLING

STYRET

ADM. DIREKTØR

ØKONOMI HMS

ARBEIDSMARKEDSTILTAK
AFT/VTA

KURSMARKED/NÆRINGSLIV OPPLÆRINGSARENAER

ORBITARENA



2020 har vært et år preget av Covid-19, noe som påvirket driften fra og med marsmåned. De store nedstengingene 
som følge av pandemien medførte også endringer i vårt tilbud til deltakere, hvor digitaliseringen virkelig skjøt fart. 
I perioder har ikke deltakere kunnet møte fysisk.

Bedriften tilpasser seg markedet, er innovativ og gir tidsriktig opplæring. Det samarbeides med relevante fag-
miljøer, og gjennomføres research innenlands og utenlands. Vår satsning innen VR og AR er et resultat av dette, 
hvor teknologien benyttes innen læring og sosial utvikling i arbeidsinkluderingsfeltet. Det å være innovative og 
banebrytende innen vårt felt er viktig, dette for å stadig kunne levere enda bedre tjenester til Nav, deltakere, 
næringsliv og samfunn. Bedriften har nå et tilbud med VR, AR og virtuell avdeling som benyttes i våre tiltak, og 
tilbakemeldingene fra deltakerne er gode.
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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, for ikke å snakke om gevinst for hvert enkelt individ som mottar våre tjenester. 
Andelen formidlet til arbeid og utdanning ved avslutning i tiltak i 2020 ble 57%, noe som er over landsgjennom-
snittet på 42 %, og over målkravene fra Nav. Dette er vi veldig stolte av og gir en stor takk til våre dyktige ansatte 
for det gode arbeidet som gjøres! Våre formidlingsresultater gir enorm samfunnsgevinst! 

Det har vært jobbet godt og systematisk med deltakerne gjennom året, og muligheter har vært fokus. Tilgangen 
til ledige stillinger har vært redusert i takt med økt arbeidsledighet, noe som har skapt en utfordrende situasjon 
i samfunnet. Det at vi allikevel makter å skape gode resultater på tilbakeføring til arbeid og utdanning, viser at 
vi har et godt nettverk i næringslivet, god kompetanse på muligheter innen utdanningsfeltet, samt arbeider med 
god metodikk som grunnlag. 

OrbitArena har et stort antall samarbeidspartnere, både innen arbeidsinkludering, tjenester og produksjon. Vi 
er 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!  

Prosjekt med oppføring av nytt bygg for samlokalisering av våre tjenester ble ferdigstilt høsten 2020, og sam-
lokalisering av tre fysiske lokasjoner foregikk gjennom høsten. De ansatte har vært involvert i prosessen, og 
samlokaliseringen i moderne lokaler med tidsriktige arenaer har vært vellykket. 

Arbeidet med reorganisering av selskapsstruktur, for å legge til rette for en fleksibel drift med større mulighets-
rom, skal sluttføres i 2021. Det er viktig at OrbitArena kan yte sine tjenester på områder hvor det er behov innen 
arbeidsinkludering og tjenesteproduksjon. 

Alle ansatte må berømmes for sitt bidrag i et annerledes, men godt år utviklingsmessig og resultatmessig innen 
arbeidsinkluderingsfeltet! 

Vi tar fatt på et spennende 2021 med stort mulighetsrom for videre utvikling! 

Jessheim, 15. mars 2021

Hanne Ulsletten
Adm. direktør
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SAMARBEID MED NAV OG ANDRE INSTANSER 
I 2020 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. 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.  

2020 har vært et år preget av Covid -19 og de utfordringer det har ført til. Dette har imidlertid også bidratt til 
at vi har videreutviklet bruken av digitale verktøy i kontakten og samarbeidet med deltakere i tiltaket og andre 
samarbeidspartnere. 

KURS 
Ved kursavdelingen hvor vi tilbyr opplæring i data, er det gjennomført 126 kartlegginger og 68 eksamener i 
moduler i datakortet. I tillegg er det gjennomført 22 båtførerprøver.  
Datapowerlearing, en digital læringsplattform der dataopplæring gis interaktivt, ble tatt i bruk i 2020. Kurs-
leder kan følge deltakeren der de er, via vår virtuelle avdelingen eller Teams.

I vår temakalender er det gjennomført kurs innen tema som mestring, motivasjon og selvtillit, cv, søknad,
intervjutrening, karriereferdigheter/arbeidslivskunnskap og positiv psykologi. Det gjennomføres norskkurs
ved bedriften for deltakere i AFT der dette vurderes vesentlig for å styrke mulighetene for arbeid.

På grunn av Covid-19 har tiltaket AFT i perioder blitt gjennomført med digital oppfølging og opplæring hvor 
blant annet vår temakalender har vært digital. 

LÆREKANDIDATER OG SKOLEELEVER 
OrbitArena har også i 2020 hatt samarbeid med videregående skoler og gitt praksis til elever fra tilrettelagt 
opplæring. Det har vært 10 skoleelever som har benyttet dette tilbudet, og da i hovedsak første halvår. Andre 
halvår har 1 skoleelev benyttet tilbudet med bakgrunn i restriksjoner knyttet til smittevern. Vi har i 2020 ikke 
hatt lærekandidater. 

SKJERMEDE TILTAK 
Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeidssøkerens posisjon på arbeidsmarkedet gjennom kartlegginger, veiled-
ning samt økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for næringslivet. I dette ligger det å videre-
utvikle metodikk samt kunne tilby hensiktsmessig og relevante arbeidsutprøvinger for den enkelte deltaker.
I år har bruken av digitale verktøy hatt stort fokus, deriblant bruk av virtuell avdeling, Teams og VR.

VR og digital teknologi har vært et innovasjonsområde som bedriften har satset på i 2020.
 
Det ble opprettet egen VR-lab i Trondheimsveien 116 tidlig i 2020, men denne måtte dessverre stenge etter 
kort tid pga Covid-19. Det ble kjøpt inn en spesialdesinfeksjonsmaskin for VR-briller, og etter flytting til Industri-
veien 18 ble det opprettet VR-lab1 med VR, og VR-lab 2 med virtuell plattform. OrbitArenas virtuelle avdeling 
er en avdeling der deltakere og jobbkonsulenter kan møtes for arbeidsinkluderingsarbeid som veiledning, 
undervisning, karriereveiledning etc på digital plattform.

OPPSUMMERENDE 
ÅRSRAPPORT 2020Å
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VR- tilbudet/det digitale tilbudet ved bedriften har blitt utviklet enormt i løpet av året, og bedriften har nå et 
godt tilbud innen temaer i arbeidsinkludering. Deltakere i AFT og VTA har mottatt tilbudet som en del av sin 
kartlegging og opplæringsplan. 

Som en del av satsningen i 2020 har den ansvarlige instruktøren tatt videreutdanning innen „Fremtidens 
læringsteknologier“ ved NTNU i Trondheim. Et av målene er å være ledende innen VR i vår bransje og å 
videreutvikle tilbud inn mot arbeidsinkluderingsfeltet.
 
I AFT fikk vi ekstra midlertidige plasser tildelt i 2020, med først 6 ekstra plasser fom 15.09.20 og deretter
6 til fom 01.11.20. I utgangspunktet ble dette gitt med tre måneders varighet, men ved utgangen av året
har alle disse 12 ekstra midlertidige plasser, pluss 6, blitt forlenget ut 2021. Dette gir oss fra januar 2021 
75 plasser i tiltaket AFT.

RESULTATER I AFT
I Arbeidsforberedende trening (AFT) har 51 personer avsluttet tiltaket i 2020, til følgende resultat: 

4
5
4
1
3
6
6
3

Antall
personer

Arbeid uten lønnstilskudd   
Arbeid med lønnstilskudd
Kombinasjonen arbeid/trygd
Arbeid i VTA i ordinær virksomhet
Arbeid i VTA i skjermet virksomhet
Utdanning, egenfinansiert
Utdanning dekket av Nav
Andre aktive løsninger

ARBEID OG UTDANNING

Behandling/rehabilitering
Søkt uføre/alderspensjon
Ingen aktive løsninger
Har flyttet

11
2
4
2

Antall
personer

41,7% 43,3% 36,4%

50%57% 51%

2020 2019 2018

RESULTATER AFT MOT LANDSGJENNOMSNITT

OrbitArena Landsgj.snittFORMIDLING
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2020 2019 2018

39,4%

11,3%

42%

58%

41%

253 dg

261 dg

87dg

32,7%

10,6%

54,8%

45,2%

280 dg

27,6%

8,8%

53,5%

46,5%

214 dg

Arbeid

Utdanning

Kvinner

Menn

Ekstern
praksis, snitt 

Oppholdstid 

Oppholdstid
avslutning jobb

Ekstern
praksis etter 

 

33,3%

23,5%

56,8%

43,2%

42%

310 dg

245 dg

91 dg
 

29,6%

12,1%

56,1%

43,9%

41%

9%

55%

45%

48%

258 dg

267 dg

82dg

I VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) har til sammen 50 arbeidstakere hatt opplæring og arbeid ved våre 
avdelinger gjennom året. Disse har vært fordelt på 38 månedsverk fram til 1. september, da vi fikk to ekstra 
plasser, altså totalt 40 VTA-plasser. Fem av arbeidstakerne har i løpet av året hatt hospitering i ordinært
arbeidsliv. Vurdering av mulighet for slik hospitering er regelmessig tema i samtaler med arbeidstakerne i VTA.
I sum fikk seks nye søkere tilbud om VTA-plass i 2020, hvorav én av dem avsluttet innen utløp av samme år. 

Som kjent har 2020 vært preget av pandemi, restriksjoner og smittevern som har satt begrensinger på aktivitets-
nivået. Det ble tidlig på året gjennomført kurs innen omstilling for arbeidstakerne i VTA og de aller fleste deltok 
på dette. Førstehjelpskurs som var planlagt er satt på vent inntil videre. Det er gitt individuell opplæring innen 
data. De årlige velferdsturene og fotballcupen for VTA-arbeidstakere på Romerike er noe av det som har utgått 
pga smittevernrestriksjoner. 

All aktivitet i bedriften er nå flyttet inn i nytt bygg på Jessheim, og interne deltakere mottar sitt tilbud fra denne 
lokasjonen. Både deltakere og ansatte har gitt uttrykk for å trives på deres nye arena.   
 
TILDELTE RAMMER PR 31.12.20 
AFT    75 plasser  
VTA    40 plasser  
VTA     1 kommunal plass 

KOMPETANSEUTVIKLING I BEDRIFTEN 
Kompetanseheving er et satsningsområde for bedriften, og det er blant annet gjennomført opplæring i
„Motiverende intervju“, en samtaleteknikk til bruk i veiledningssamtaler. Utover dette har ansatte deltatt
på kurs og seminarer, blant annet innen karriereveiledning og karriereferdigheter i tillegg til deltakelse på
fagkonferanser i regi av ASVL og Arbeid & Inkludering. Bedriften har benyttet 135 dagsverk til kompetanse-
utvikling i 2020, hvor alle kurs/utdanninger er gjennomført digitalt.  

KLAGER 
Bedriften har i 2020 ikke mottatt klager.

ANDEL FRA PASSIV YTELSE TIL AKTIVITET  
Totalt har 29 personer fått arbeid eller startet utdanning etter endt tilbud ved bedriften. Andelen fra passiv 
ytelse til aktivitet er 57 % for de deltakerne som har vært i tiltaket AFT. Aktivitet fremfor passivitet gir besparelser 
for samfunnet, på kommunenes helse- og sosialbudsjetter, økte skatteinntekter og besparelser på reduserte ut-
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betalinger på trygdebudsjettet, i tillegg til livskvalitet for hver og en av deltakerne. Samfunnsøkonomisk 
analyse AS har gjort beregninger på samfunnsøkonomiske nyttegevinster ved økt deltakelse i arbeidslivet. 
Dersom en person går fra passiv trygdeytelse til arbeid, og blir i arbeid i 10 år, gir dette en samfunns-
økonomisk besparelse på 4,2 millioner kroner pr person. Antall fra passivitet til aktivitet gir derfor totalt
sett store økonomiske besparelser for samfunnet, samt bedret livskvalitet for den enkelte. 
 
SATSNINGSOMRÅDE 
OrbitArena hadde i 2020 resultat på 57% 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, sam-
funnet og den enkelte som benytter våre tjenester. Fag- og metodeutvikling samt kompetansehevende tiltak er 
fortsatt viktig for å nå vårt målkrav i samarbeid med Nav. I 2020 har den digitale utviklingen og vår bruk av 
digitale verktøy i tiltaket økt betydelig, og vi vil fortsette denne utviklingen. Vi ønsker å være i front når det 
gjelder å ta i bruk og videreutvikle digitale verktøy i arbeidsinkluderingsarbeidet.

På grunn av Covid -19 er det all grunn til å tro at arbeidsmarkedet vil forandre seg, og vil kunne gi økt
arbeidsledighet. Det er viktig å være oppdatert på arbeidsmarkedet i vår region. Samarbeid med nærings-
livet anses som et viktig suksesskriterie for å opprettholde og øke antall hospiteringer og ansettelser. 

I 2020 har vi hatt en økning i antall deltakere som er avsluttet til utdanning, noe en også ser i landet forøvrig. 
Å inneha formell kompetanse er viktig for å få en fast tilknytning til arbeidslivet. 

Vi vil i 2021 ha en videre satsning mot det å tilby kvalifisering til deltakere i AFT og ansatte i VTA. Et nyttig 
hjelpemiddel i den forbindelse er bruk av opplæringsplaner hvor mål for den enkelte knyttes opp mot fagplan 
innen det enkelte fagområdet.

Det å kontinuerlig evaluere, forbedre og ha fokus på fagutvikling er et viktig arbeid for å opprettholde og 
øke våre resultater, samt gi et faglig godt tilbud til deltakere i AFT og ansatte i VTA.  
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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. Bedriften ble samlokalisert i et nytt bygg på Jessheim fra høsten 2020.  

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2020, samt
økonomiske prognoser for 2021 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en forsvarlig økonomiskog 
finansiell stilling.

STYRETS
ÅRSBERETNING 2020
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FORMIDLINGSRESULTATER
Hovedformålet til OrbitArena as er, i samarbeid med NAV, å formidle flest mulig personer til arbeidsliv og 
utdanning. Bedriften har lang og bred erfaring innen fagfeltet og har de siste årene ligget i landstoppen i forhold 
til formidlingstall i bransjen. Formidlingsprosenten for 2020 ble på 57 %, noe som er over landsgjennomsnittet for 
bransjen på 42%. Vi er godt fornøyd dette tatt i betraktning et vanskelig arbeidsmarked som følge av Covid-19 
situasjonen. 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
OrbitArena as hadde i 2020 en omsetning på 48,6 mill kroner noe som er 4,5 mill kroner mindre enn i 2019. 
Som følge av Covid-19 situasjonen har vi hatt en vesentlig reduksjon i omsetningen på blant annet jobbfrukt 
og catering. Totalkapitalen var ved utgangen av året 151,2 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 129,9 mill 
kroner, en egenkapitalandel på 86 %.
 
Overskuddslikviditeten i bedriften er plassert i bank på særvilkårskonto. Det er liten risiko for tap på kunde-
fordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger pr. 31.12.20 for å møte eventuelle tap.  

OrbitArena as hadde i 2020 et årsresultat på 1.729.307 kroner mot 4.629.364 kroner i 2019. Bedriften har be-
nyttet seg av statlige støtteordninger for å kompensere noe for tapt omsetning som følge av Covid19-situasjonen. 
Året 2020 har vært et krevende år for bedriften med blant annet ferdigstillelse av nytt bygg samt påfølgende 
innflytting av avdelinger fra tre lokasjoner. Ved utgangen av året er nå all aktivitet samlokalisert i et nytt og 
moderne bygg sentralt på Jessheim. Årets resultat vil bli brukt til utvikling av nye opplæringsarenaer, satsning 
på anvendelse av ny teknologi, utvikling av nytt opplæringsverktøy samt kurs og opplæring av deltakere og 
ansatte i attføringstiltakene. Virksomheten har tilpasset seg større endringer i myndighetenes rammevilkår på
en god måte, både økonomisk og organisatorisk, og er i landstoppen på formidlingsresultater.

RISIKOVURDERING
OrbitArena as er en solid aktør i bransjen og ser ingen åpenbare markedsmessige risikoer i det kommende 
året. Økonomien i selskapet er sunn, og det er likvide midler for en forsvarlig drift fremover. Det foreligger liten 
kredittrisiko da selskapet har en god likviditet og har kun midlertidig vært avhengig av byggelån i forbindelse 
med oppføring av nytt bygg.  

HELSE MILJØ OG SIKKERHET
Gjennomsnittlig antall årsverk i bedriften var 86 hvorav 28 var ordinært ansatt. Sykefraværet i 2020 for de 
ordinært ansatte var på 4,9 %. Noe forhøyet sykefravær for 2020 skyldes i stor grad Covid-19 situasjonen med 
karantener, samt symptomer og sykefravær knyttet til dette. OrbitArena er en IA-bedrift der arbeidsoppgaver 
tilrettelegges for å redusere sykefraværet i tillegg til bedriftens rutiner for oppfølging av sykemeldte. 

Det er det siste året registrert ett mindre betydelig arbeidsuhell som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker 
og nestenulykker 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.

LIKESTILLING
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, 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 sikre kjønnsbalanse i ledende
stillinger og i virksomheten for øvrig. 
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YTRE MILJØ
Bedriftens aktiviteter medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover olje-
fyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall, treverk,
mat- og EE-avfall. Bedriften er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

REDEGJØRELSE FOR FORETAKETS UTSIKTER
Bedriften har fokus på nytekning og innovasjon innenfor digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.
Bransjen er under omstilling med hensyn til endring i rammebetingelsene fra myndighetene. Selskapet vil tilpasse
seg disse endringene, gjennom en planlagt reorganisering av selskapsstruktur med opprettelse av konsernmodell.
Denne reorganiseringen vil ivareta fortsatt bredde på tilbud innen arbeidsinkluderingsfeltet, ivareta og under-
støtte selskapets verdier og formål. 

Bedriften er nå samlokalisert i et nytt moderne bygg på Industrifeltet på Jessheim, og dette vil gi gode mulig-
heter for økt samhandling og videre vekst og utvikling. Bedriften har fokus på nytekning og innovasjon innenfor
digitalisering, ny teknologi og effektivisering av arbeidsprosesser.

Styret og administrasjonen har fortsatt fokus på inntjening og kostnadsstyring både for enkeltavdelinger og
totalt sett for bedriften. Innfrielse av målkrav fra vår største kunde knyttet opp mot vårt primære forretnings-
område vil også i 2021 ha stort fokus. 

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING  
Overskudd i OrbitArena as på 1.729.307 kroner foreslås overført til annen egenkapital. Pr 31.12.2020 utgjør
annen egenkapital 129,3 mill kroner, og er i henhold til vedtektenes § 10 bundet til å forbli i selskapet og
komme virksomheten til gode. 

Styret takker ledelse og ansatte for god innsats i et krevende år. 

OrbitArena as | Jessheim | 15.03.21
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RESULTATREGNSKAP 2020

Salgsinntekt 
Annen driftsinntekt
  
Sum driftsinntekter     
 
Varekostnad     
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader      
Driftsresultat      
 
Renteinntekter
Sum finansinntekter      
 
Annen rentekostnader  
Sum finanskostnader   
Netto finans
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

Årsresultat

Overføringer 
Annen egenkapital
Sum       
 

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

0
0

1 543 580
4 629 364
4 629 364

4 629 364

4 629 364
4 629 364

 
 

2020

24 245 091
24 313 649

48 558 740 

(5 810 229)
(28 979 836)
(2 840 373)
(9 069 327)

(46 699 765)
1 858 975)    

297 060
 297 060

(426 728)
(426 728)
(129 668)

1 729 307) 
1 729 307)

1 729 307)

1 729 307
1 729 307

Note

1
1

3, 4
5
3
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OrbitArena as 919 659 297



 

BALANSE
PR. 31. DESEMBER 2020

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

2020

125 271 533
0 

67 525
6 052 888

131 391 946

3 125 
3 125

131 395 071

 
1 595 701 
1 595 701

2 775 167
6 298 155
9 073 322

9 098 088
9 098 088

19 767 111

151 162 182

 
 

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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OrbitArena as 919 659 297

BALANSE
PR. 31. DESEMBER 2020

2019

591 500
 591 500 

127 541 496
 127 541 496 
128 132 996

3 705 598 
48 412 

2 019 990 
3 559 155 
9 333 155 
9 333 155 

137 466 151

2020

591 500
591 500 

129 270 803
129 270 803 
129 862 303

2 008 602 
0

2 224 945
17 066 332 
21 299 879 
21 299 879

151 162 182

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

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital 
Sum egenkapital

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

Sum egenkapital og gjeld

Note

6

7

11

10

OrbitArena as | Jessheim | 15.03.21
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NOTER TIL
ÅRSREGNSKAPET 2020

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. Andre offentlige tilskudd inntektsføres også 
under driftsinntekter.
 
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 31.12.2020 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. 31.12.2020 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 2020.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter om-
fatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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3.2 Godtgjørelser:

Kostnadsført godtgjørelse til administrerende direktør i 2020: lønn og andre godtgjørelser 
kr 1.084.985, fri bil kr 110.844 og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr 143.811
 
Det er utbetalt styrehonorar med til sammen kr 360.500,-

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

Det er inntektsført kompensasjonsbeløp knyttet til Covid-19 på til sammen kr 1.938.601,- knyttet til omset-
ningsreduksjon i produksjonen og kompetansehevning for ansatte.

2020

23 656
24 194

50
66

120
473

48 559

2019

27 978
23 860

162
136

0
881

53 017

NOTE 2     Varer                     

2019

1 216 149 

1  216 149

2020

1 595 701

1 595 701 

Råvarer og halvfabrikata

Sum varer

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

2019

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

31 328 610

84

2020

22 482 615 
3 412 019
1 646 053
1 439 149

28 979 836

86

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

Lån til ansatte utgjør pr 31.12.2020 kr 35.500,- 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 2020 er kostnadsført med kr 74.10,- for ordinær revisjon og kr 135.000,- for
bistand knyttet til reorganisering, skatt ift. leieinntekter og bekreftelse på omsetningskompensasjon
knyttet til Covid-19.

Selskapet har pr. 31.12.2020 innskuddspensjon for alle ansatte. I tillegg har bedriften en AFP-ordning
(avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHO-ordningen som gjelder ordinært ansatte og 16 personer som
er ansatt med varig lønnstilskudd.

NOTE 4     Pensjonskostnader       

NOTE 5     Varige driftsmidler       

3-5 år

Lineær

60 år

Lineær

20 år

Lineær

Driftsløsøre, 
inventar Sum

Anlegg 
under utførelse  

Bygg,
tomt 

Teknisk
inst bygg

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

32 900 107

0

32 900 107

0

0

0

0

24 645 662

2 157 402

0

26 803 064

20 750 176

6 052 888

1 729 338

24 855 359

91 549 223

0

116 404 582

13 535 511

102 869 071

686 897

0

22 734 000

0

22 734 000

331 538

22 402 462

331 538 

Ikke avskrivbare driftsmidler
Tomteverdi knyttet til Industriveien 18 er pr. 31.12.20 bokført til kr 9.207.995,-

NOTE 6     Antall aksjer, aksjeeiere m.v.  

Selskapets aksjekapital, kr 591.500,- er fordelt på 1 183 aksjer pålydende kr 500,- Hver aksje gir
samme rett i selskapet.

90 222 023 

166 440 625

32 900 107

173 762 541

42 370 595

131 391 946

2 840 373

7 820 895 

0

0

7 820 895

7 753 370

67 525

92 600
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NOTE 7    Egenkapital       

NOTE 8    Bundne midler          

 

NOTE 10  Annen kortsiktig gjeld          

NOTE 9    Pant i fast eiendom / garantiansvar        

 
Det er garantiansvar i Aurskog Sparebank knyttet til oppføring av nytt bygg på lndustrivn. 18. I for-
bindelse med oppføring av nytt bygg har Aurskog Sparebank tatt pant i fast eiendom på 50 mill som 
sikkerhet for byggekreditten. Pant og kreditt er i sin helhet oppgjort ved utgangen av januar 2021.  

Det er også garantiansvar på kr 16.721.411,- i Aurskog Sparebank knyttet til nybygget. Garantiansvaret 
er ikke bokført i regnskapet, og er avsluttet ved utgangen av januar 2021.  

Selskapet har pr. 31.12.20 kortsiktig byggekreditt på kr 14.160.297,- i forbindelse med oppføring av nytt 
bygg på Industriveien 18. Byggekreditten er oppgjort i sin helhet i slutten av januar 2021 i forbindelse 
med salg av Industriveien 10. 

Øvrig annen kortsiktig gjeld er knyttet opp mot avsatte feriepenger, periodisert lønn og periodiserte 
driftskostnader.

Aksjonærer 

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

OrbitArena as 01.01. 
Årets resultat 2020
Pr 31.12.

Eierandel

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

95,52%
4,48%

100,00%

Sum

128 132 996
1 729 307

129 862 303

Netto skattbar leieinntekt
Avsatt betalbar skatt
Skattekostnad

-65 776
48.412

0

-27.754
0
0

NOTE 11  Skatt        2020           2019  

        
Kr.
Kr.
Kr.

Kr.
Kr.
Kr.

Antall aksjer

312
306
200
144
120
48

1 130
53

1 183

Egenkapital

127 541 496
1 729 307

129 270 803

Kapital

591 500

591 500

Bundne skattetrekksmidler utgjør kr.      1 583 857
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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 
Innbetalinger fra salg av varige driftsmidler
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

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

2020

1 729 307
-120 000

0
2 840 373 
-661 132
-594 561
- 653 120

2 540 867

-83 633 014
120 000

0
-83 513 014

14 160 297
14 160 297

-66 811 849

75 909 938
9 098 088

KONTANTSTRØMMER
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