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1. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 
Spesialistbedriften AS ble stiftet i januar 2014, og driften startet i september 2014. 
Hovedkontoret er lokalisert i Ålesund kommune, med avdelingskontor i Molde.  

Spesialistbedriften er en bedrift som jobber med sosialt entreprenørskap. Det betyr at vi bidrar med 
innovative løsninger på en viktig samfunnsutfordring. I motsetning til tradisjonelt sosialt engasjement, 
som ofte er tuftet på frivillig arbeid og veldedighet, er sosialt entreprenørskap bygd opp rundt og  
basert på forretningsmessige prinsipp. 

Selskapet har vedtektsfestet at det ikke skal utbetales utbytte til eierne. Alt overskudd i selskapet skal 
tilføres selskapets egenkapital. Ved eventuell oppløsning av selskapet skal midlene i selskapet gå til 
Autismeforeningen i Norge, øremerket tiltak med formål å få Aspergere i arbeid.

Styret i Spesialistbedriften AS har følgende sammensetning:
Oddbjørn Eliassen, styreformann
Per Olav Myrstad, styremedlem
Arne Bjørdal, styremedlem
Hege Karete Hamre, styremedlem (fra mai 2015)
Trond Leira, styremedlem (fra mai 2015)

Det er gjennomført 7 styremøter i løpet av 2015, og styret har behandlet 46 styresaker.
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VISJON
Selskapets visjon er å gi mennesker med Asperger 
et reelt tilbud om jobb, ved å utnytte de mange 
positive egenskaper og den kunnskapen 
Aspergere besitter, og dermed gi verdighet til en 
gruppe mennesker som ellers ofte faller utenfor 
arbeidslivet. 
 
Gjennom en bærekraftig forretningsmodell skal 
den samarbeidsmodellen selskapet har etablert 
danne mal for hvordan det kan startes Asperger-
bedrifter i alle fylker.

SAMFUNNSANSVAR
Spesialistbedriften har påtatt seg et samfunns-
oppdrag, hvor vi skal 
• skape en kunnskapsbasert teknologibedrift.
• ansette personer med Asperger eller tilsvarende 
   spesialistegenskaper.
• leie ut spesialister til næringslivet.
• stille mentor til disposisjon for ansatte og for 
   kundene. 

FORRETNINGSIDÉ
• Vi skal drive med sosialt entreprenørskap, utvikle
   spesialistkompetanse og følge forretningsmessige
   prinsipp.
• Vi skal skape en trygg og utviklende arbeidsplass
   for Aspergere.
• Vi skal tilby den spesialistkompetanse som 
   kundene har behov for. 
• Vi skal ha de beste tjenester i markedet innenfor  
   våre spesialistfelt. 
• Vi skal drive bedriften med økonomisk over-
   skudd, og alt overskudd skal pløyes tilbake i 
   bedriften.
• Bedriftsøkonomiske vurderinger skal danne 
   grunnlag for hvilke aktiviteter vi skal engasjere 
   oss i. 

Siden vi startet driften av Spesialistbedriften har vi 
kontinuerlig jobbet ut mot markedet for å finne ut 

hvilken spesialistkompetanse kundene har bruk for. 
Etter å ha prøvet og feilet en periode, tilbyr vi nå 
tjenester innen følgende områder:
• 3D modellering av bygg og tekniske installasjoner.
• Programmering.
• Testing av software.
• Analyse av store tall- og datamengder. 
• Digitalisering av foto, tegningsarkiv, kundearkiv, etc.
• Repeterende oppgaver der det er krav til 
   nøyaktighet og utholdenhet.

Vi ser at dette kan endres over tid, fordi regionen 
vår er inne i en stor omstillingsprosess, der 
innovasjon er enda viktigere enn tidligere. 

Vi tar imot oppdrag som vi utfører i egne lokaler 
i Ålesund eller i Molde, og vi kan også leie ut 
konsulenter på korte eller lengre oppdrag. Vi tar 
enten timepris for konsulentene våre, avhengig 
av oppdragets art og kandidatens kompetanse og 
effektivitet, eller vi kan avtale fastpris eller stykk-
pris for enkeltoppdrag. 

Spesialistbedriften stiller med mentor, som har 
tett dialog med kunden. Dette for å informere 
om hva det innebærer å ha Asperger syndrom 
på generell basis, og hva som er den spesifikke 
utfordringen for den kandidaten som skal utføre 
oppdrag for kunden. Mentor bistår også ved 
eventuelle utfordringer som kan oppstå under-
veis, og følger opp ansatte alt etter behov for den 
enkelte og kunden. 

UTDANNINGSPROSJEKTET
Våren 2015 søkte vi om støtte til sosialt 
entreprenørskap fra Arbeids- og velferdsdirektora-
tet. Bakgrunnen for søknaden var et ønske om å 
jobbe inn mot skoleverket og bidra med erfarings-
utveksling for elever med Asperger. 

De fleste elever med Asperger syndrom ender 
dessverre utenom det ordinære arbeidslivet etter 
avsluttet utdanning. Mange av dem faller også ut 
underveis under utdanning, noen ganger pga. 
manglende eller feil tilretteleggingsarbeid. Dette 
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ønsket vi å gjøre noe med. Vi kunne imidlertid ikke 
prioritere dette arbeidet i en startfase, fordi det 
ikke ga inntekt, og vi måtte ha inntekter for å 
bygge opp og utvikle selskapet. 

I april 2015 fikk vi innvilget kr 1 300 000 for hele 
året, og i september 2015 fikk vi ytterligere 
200 000. Dette innebar at vi kunne bruke inntil 
en full stilling til å samarbeide med skoler, helse 
og NAV, for å tilrettelegge skolesituasjonen for 
elever med Asperger, og hjelpe til med over-
ganger fra en skole til neste nivå. 

Målet vårt er å bidra til at de kommer seg 
gjennom skolen og fullfører på en best mulig 
måte. Dette kan føre til at vi får godt skolerte 
Aspergere som kan jobbe for oss i framtiden. Vi 
har valgt å skille dette ut som et separat pro-
sjekt: Utdanningsprosjektet. Prosjektet vil gå side 
om side med den forretningsmessige driften og 
utviklingen av Spesialistbedriften, slik at vi fram-
over har to områder vi jobber med; kommersiell 
utvikling og drift, og et ikke-kommersielt ut-
danningsprosjekt. 

Prosjektmidlene er tilgjengelig i tre år framover, 
men må søkes om separat for hvert år. Samtidig 
leveres en omfattende prosjektrapport for hvert 
år. 

I løpet av høsten innså vi at vi ikke ville klare å be-
nytte alle midlene som var innvilget for 2015, og 
søkte derfor om å få overført kr 530 000 til 2016. 
I 2016 har vi fått innvilget kr 1 000 000 i tillegg 
til at vi fikk godkjent overføring av kr 530 000. 
Dette betyr at vi har kr 1 530 000 tilgjengelig i 
utdanningsprosjektet for 2016.
Det er utarbeidet et eget prosjektregnskap for 
drift- og utdanningsprosjektet (se side 13).

SAMARBEID MED NAV
NAV har vært, og er fortsatt en nær samarbeids-
partner for Spesialistbedriften, og vi samarbeider 
om følgende modell:
• Spesialistbedriften tar arbeidsgiveransvar etter 

   en fase på minimum 6 måneder der NAV 
   betaler kandidatene arbeidsavklaringspenger.
• NAV gir individbasert støtte med mentor- og 
   driftstilskudd. 
• NAV har etter individuell vurdering gitt lønns-
   tilskudd.
• Spesialistbedriften har mentorer som hjelper 
   kundene med å planlegge og tilrettelegge 
   arbeidsplassen. 
• Mentorene følger opp alle våre ansatte etter 
   behov for den enkelte og kunden.
• NAV følger også opp sine tiltaksdeltakere i 
   henhold til sine retningslinjer.

Etter den første fasen, der kandidatene er 
tilknyttet Spesialistbedriften gjennom NAV, vil de 
som hovedregel bli ansatt i Spesialistbedriften AS. 

I denne første fasen brukes mye tid på kart-
legging og oppfølging av kandidatene våre. Slik 
kan vi bli enda bedre på å få tatt i bruk potensialet 
til den enkelte. Det har vist seg utfordrende å ta 
fullt arbeidsgiveransvar etter bare 6 måneder, som 
vi la til grunn ved oppstart av Spesialistbedriften. 
Dette skyldes ikke bare at det tar lenger tid å jobbe 
med kartlegging og oppfølging av den enkelte 
kandidat, men også at markedssituasjonen for 
den maritime næringen som dominerer vår region 
har endret seg dramatisk siden vi startet driften i 
september 2014. Det har vært svært utfordrende 
å finne oppdrag, siden mange av våre potensielle 
kunder er i den maritime næringen. 

Disse to faktorene har ført til at det har tatt 
lenger tid enn 6 måneder før vi har kunnet tilby 
ansettelse. Vi har erfart at flere av våre kandidater 
ikke vil kunne jobbe i 100% stilling pga. ut-
fordringene knyttet til det å ha Asperger. Derfor 
har vi endret praksis til å tilby lavere stillingspro-
sent i startfasen, og heller øke stillingsprosenten 
etter hvert som vi ser hvor mye det er mulig for 
den enkelte å jobbe. Denne vurderingen skjer i 
tett samarbeid med den enkeltes veileder i NAV.



Årsrapport  2015

6

IA-AVTALE
Spesialistbedriften signerte IA-avtale høsten 2015. 
Handlingsplan for dette arbeidet vil bli ferdigstilt 
i løpet av første kvartal 2016, der målsetting og 
aktuelle tiltak for delmålene i avtalen vil være 
beskrevet. Fokus i arbeidet har vært på utvikling 
av tiltak for å nå delmål 2 i IA om inkludering av 
arbeidstakere med nedsatt funsjonsevne. Selv om 
IA avtale ble signert høsten 2015, har bedriften 
naturligvis hatt fokus på inkludering av personer 
med nedsatt arbeidsevne helt siden oppstarten. Vi 
har jobbet kontinuerlig med utvikling av mestring, 
og fokusert på den kunnskap og de positive egen-
skapene som kandidatene har. 

UTVIKLING AV METODIKK FOR 
ARBEID MED KANDIDATENE
Spesialistbedriften har i løpet av 2015 jobbet frem 
en metodikk for hvordan det skal jobbes med 
kandidatene. Denne har vi valgt å kalle «plan for 
rekruttering og oppfølging». Planen beskriver 
prosessen fra første kontakt med potensielle 
kandidater, frem til vi har nådd målet om fast 
ansettelse. 

Siden Spesialistbedriften kun arbeider med 
personer med Asperger syndrom, krever dette en 
annen tilnærming enn det som er vanlig i andre 
bedrifter. 
Metodikken inneholder beskrivelse av hvordan: 
• gå frem for å rekruttere og starte opp kandidater.
• kartlegge faglig og personlig kompetanse.
• kandidatene skal følges opp.
• ansette.

Formålet med en slik beskrivelse er å sikre oss 
kandidater som innen rimelig tid kan bidra til verdi-
skapning. I tillegg er det spesielt viktig å få inn-
gående kjennskap til styrker og utfordringer. På 
den måten kan vi fokusere på styrkene, og jobbe 
med utfordringene. Gjennom systematisk arbeid 
med mestring, oppfølging og utvikling, øker vi 
sjansen for å lykkes med å nå visjonen vår om å 
tilby fast arbeid. 

KARTLEGGING AV 
KANDIDATER
Bedriften har i 2015 gjennomført grundig kart-
legging av alle kandidatene. Kartleggingen har 
fokusert på to hovedområder: Kunnskap og 
ressurser hos kandidaten, og kritiske utfordringer 
og stressfaktorer. 

Hver kartlegging har munnet ut i en individuell 
rapport. Deretter ble opplysningene systematisert, 
og ut fra dette ble kritiske områder identifisert. 
Dette er områder som vi ser på som aller mest 
nødvendig for å mestre deltakelse i ordinært 
arbeidsliv. 

OPPLÆRING OG KURS
Det har vært jobbet mye med finne ut hvordan vi 
best mulig kan utvikle sosial mestring hos kandi-
datene våre. Vi har besluttet å jobbe frem mot å 
kunne tilby et bedriftsinternt kurs/opplæring i det 
vi har valgt å kalle «arbeidslivskompetanse». 

Dette er kompetanse vi vurderer som kritisk for å 
bli ansatt. Arbeidslivskompetanse innebærer blant 
annet arbeid med sosial kompetanse, organisering, 
kommunikasjon og lover og regler i arbeidslivet. 
Endring av handling og atferd er krevende; ikke 
minst for vår målgruppe. Vi har derfor vært i 
dialog med en potensiell samarbeidspartner med 
tung fagkompetanse og mye erfaring innenfor 
fagfeltet, og vi er nå i forhandling.

KOMPETANSEHEVING 
I LEDELSEN
Spesialistbedriftens ledere har oppgradert sin
fagkompetanse på Asperger gjennom deltakelse
på kurs. Alle har oppdatert kunnskap om 
gruppens utfordringer i arbeidslivet, og hvordan 
jobbe med disse. Daglig leder og nestleder har 
også oppdatert sin kunnskap om endringene i 
arbeidsmiljøloven.  
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2. RETTVISENDE OVERSIKT 
OVER UTVIKLING OG RESULTAT
Selskapets aktivitet har i 2015 i hovedsak vært 
å finne aktuelle kandidater, og å finne betalbare 
oppdrag i næringslivet. Samtidig har vi fått på 
plass nødvendige rutiner for å drive selskapet og 
metodikk for hvordan vi skal jobbe med 
kandidatene. Selskapet har knyttet kontakt med 
flere potensielle oppdragsgivere, og i løpet av 
2015 har vi hatt betalte oppdrag for ICD Software 
AS, Møreforskning Molde AS, Inmarsat Solutions 
AS, Ålesund Museum, Romsdals Budstikke AS, 
Furene AS og Optimar Stette AS. 

Spesialistbedriften har i løpet av 2015 hatt 16 
kandidater med Asperger på praksisplass 
gjennom NAV, og 2 kandidater som har innvilget 
uførepensjon. 4 av kandidatene har sluttet, mens 
de andre er fortsatt knyttet til Spesialistbedriften.

I løpet av 2015 ansatte vi 3 av kandidatene, og 
har fortsatt med å ansette flere av dem i starten av 
2016. Ved utgangen av februar 2016 har Spesia-
listbedriften 7 ansatte med Asperger. Kandidatene 
er engasjert av flere oppdragsgivere; noen jobber 
ute hos kunden, mens andre jobber med kunde-
oppgaver i våre egne lokaler. Vi har dessverre ikke 
lykkes å finne oppdrag til alle. De som ikke har 
kundeoppdrag jobber med egen kompetanse-
heving.
 
Regnskapet viser et overskudd på kr 261 845. 
Inntektene i 2015 er salgsinntekter på kr 560 666, 
løpende individbasert mentorstøtte og driftsstøtte 
fra NAV på kr 2 096 873, sponsortilskudd på 
kr 98 687 og tilskudd fra Arbeids- og velferds-
direktoratet på kr 1 500 000 der kr 530 000 er 
overført til 2016. Styret forventer videre positiv 
utvikling i 2016.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat.

3. FORTSATT DRIFT
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen 
for fortsatt drift av selskapet til grunn ved 
avleggelsen av årsregnskapet.
 

4. FORSLAG TIL ANVENDELSE 
AV OVERSKUDD
Styret foreslår følgende anvendelse av årsover-
skuddet kr 261 845:
Overført til annen egenkapital: kr 261 845.

5. FORSKNINGS- OG 
UTVIKLINGSAKTIVITETER
Selskapet har i 2015 ikke kostnadsført noe i for-
bindelse med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
I september 2015 fikk Spesialistbedriften AS inn-
vilget støtte fra VRI til å gjennomføre forprosjektet 
“Spesialistbedriften AS – for å få Aspergere i 
jobb” med Møreforsking Molde som FoU-partner. 
Vi har bidratt med egeninnsats i form av arbeid i 
dette forsknings prosjekt.

Høsten 2015 ble det sendt innen søknad til Norges 
Forskningsråd (VAM-programmet), men det ble i 
hovedsak store prosjekt med internasjonalt sam-
arbeid som fikk støtte.
 
I januar og februar 2016 har det vært jobbet med 
en søknad om kvalifiseringsprosjekt i Regionale 
Forskningsfond. Hovedmålet i dette forsknings-
prosjektet er å identifisere suksesskriterier for 
mestring og tilpasning for personer med Asperger 
syndrom i arbeids livet og utvikle modeller for økt 
inkludering. Overordnet problemstilling: Hvilken 
metodikk og modeller skaper varig deltakelse i 
arbeidslivet for personer med Asperger syndrom?
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6. ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet i selskapet ansees tilfredsstillende. 
Det har i året ikke blitt rapportert om skader eller 
ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har hatt 1 % 
sykefravær i 2015. 

7. LIKESTILLING
Selskapet har retningslinjer som tar sikte på å 
forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om 
likestilling mellom kjønnene når eventuelle  
ansettelse finner sted.

8. YTRE MILJØ
Virksomheten medfører verken forurensing eller 
utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Ålesund, 4. mars 2016

Oddbjørn Eliassen
Styrets leder

Per Olav Myrstad
Styremedlem

Arne Bjørdal
Styremedlem

Merete Alnes Mostue
Daglig leder

Trond Leira
Styremedlem

Hege Karete Hamre
Styremedlem
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REGNSKAP
Spesia l i s tbedr i f ten 2015



Årsrapport  2015

10

RESULTATREGNSKAP
Spesialistbedriften AS

Note 2015 2014

Salgsinntekt 560 666 0
Annen driftsinntekt 1 3 165 260 522 395
Sum driftsinntekter 3 725 926 522 395

Varekostnad 1 0 (193 825)
Lønnskostnad 2 (1 465 857) (219 165)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 (64 229) (9 963)
Annen driftskostnad 1 (1 842 462) (75 719)
Sum driftskostnader (3 372 549) (498 672)

Driftsresultat 353 377 23 723

Annen renteinntekt 5 636 316
Sum finansinntekter 5 636 316

Netto finans 5 636 316

Ordinært resultat før skattekostnad 359 013 24 039

Skattekostnad på ordinært resultat 7 (97 168) (4 826)
Ordinært resultat 261 845 19 213

Årsresultat 261 845 19 213

Overføringer
Annen egenkapital 6 261 845 19 213
Sum 261 845 19 213
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BALANSE PR. 31. DESEMBER 2015
Spesialistbedriften AS

Note 2015 2014

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol. 3 60 468 0
Sum immaterielle eiendeler 60 468 0

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 3 92 292 84 946
Sum varige driftsmidler 92 292 84 946

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer 4 0 372 395
Sum finansielle anleggsmidler 0 372 395

Sum anleggsmidler 152 760 457 341

Fordringer

Kundefordringer 4 115 706 0
Andre fordringer 4 489 674 0
Sum fordringer 605 380 0

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 2 405 527 926 030
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 2 405 527 926 030

Sum omløpsmidler 3 010 908 926 030

Sum eiendeler 3 163 667 1 383 371
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BALANSE PR. 31. DESEMBER 2015
Spesialistbedriften AS

Note 2015 2014

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (700 aksjer á kr 2 000) 5 1 400 000 984 000
Sum innskutt egenkapital 1 400 000 984 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 274 891 13 047
Sum opptjent egenkapital 274 891 13 047

Sum egenkapital 6 1 674 891 997 047

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 7 3 569 4 826
Sum avsetning for forpliktelser 3 569 4 826

Sum langsiktig gjeld 3 569 4 826

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 264 915 259 222
Betalbar skatt 7 98 425 0
Skyldige offentlige avgifter 141 325 97 839
Annen kortsiktig gjeld 980 543 24 438
Sum kortsiktig gjeld 1 485 207 381 499

Sum gjeld 1 488 776 386 325

Sum egenkapital og gjeld 3 163 667 1 383 371
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PROSJEKTREGNSKAP UTDANNINGSPROSJEKT
Spesialistbedriften AS

INNTEKTER OG KOSTNADER

Salgsinntekt 560 666 560 666

Mentor- og driftstilskudd NAV 2 096 573 2 096 573

Sponsortilskudd 98 687 98 687

Tilskudd av AV-direktoratet 970 000 970 000

Sum inntekter 2 755 926 970 000 3 725 926

Personalkostnader 1 784 513 806 749 2 591 262

Avskrivinger 64 229 64 229

Driftskostnader 557 057 160 000 717 058

Sum kostnader 2 405 799 966 749 3 372 548

Netto finansresultat 5 636 5 636

Ordinært resultat før skatt 355 763 3 251 359 013

Skattekostnad på ordinært resultat 97 168

Årsresultat 261 845

Drift Utdanningsprosjekt Sum 2015

Oddbjørn Eliassen
Styrets leder

Per Olav Myrstad
Styremedlem

Arne Bjørdal
Styremedlem

Merete Alnes Mostue
Daglig leder

Trond Leira
Styremedlem

Hege Karete Hamre
Styremedlem
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You Are 
Good 

Enough
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NOTER
Spesia l i s tbedr i f ten 2015
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NOTER

1 Regnskapsprinsipper

Generelt
Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak, og bygger på historisk kost prinsippet. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. 
Selskapet ble stiftet 29.01.14 og skal drive tjenesteytende virksomhet innen programmering, koding 
og digitalisering, og selskapet skal fortrinnsvis ansette arbeidstakere med Asbergers syndrom, og 
utnytte de fortrinn arbeidstakere med denne diagnosen har.      

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for tjenester.
Selskapet har i 2015 mottatt kr 1 500 000 i tilskudd fra Arbeids og velferdsdirektoratet til et 
utdanningsprosjekt. Av dette er kr 530 000 overført til prosjekt for 2016.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som 
tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen 
er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 

Diverse vurderinger
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost. 
Fordringer er oppført i balansen til pålydende. 
Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i 
netto utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt/skattefordel blir beregnet av midlertidige forskjeller mellom 
skattemessige og regnskapsmessige verdier. Utsatt skatt føres opp som langsiktig gjeld i balansen, 
utsatt skattefordel føres opp som anleggsmiddel. 

2 Lønnskostnader, ansatte og godtgjørelser.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2015 2014

Lønn 1 243 034 171 153

Tilskudd (69 720)

Arbeidsgiveravgift 188 010 25 672

Pensjonskostnader 67 456 17 239

Andre relaterte ytelser 37 077 5 101

Sum 1 465 857 219 165
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Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Lønn og godtgjørelser til daglig leder utgjør kr 646 096 for 2015. Fordel elektronisk 
kommunikasjon er innberettet med kr 4 392. 

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. 

Foretaket har etablert tilfredstillende tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon.

Selskapet har valgt revisor fra 2015. Honorar til revisor bokført med kr 16 000 i 2015.

3 Anleggsmiddel

Spesifikasjon anleggsmiddel Datautstyr Hj.side Sum

Anskaffelseskost 1.1.2015 94 909 0 94 909

Tilgang i året 48 317 83 725 132 042

Avgang i året 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2015 143 226 83 725 226 951

Akkumulerte avskr. 31.12.2015 (50 935) (23 257) (74 192)
Balanseført verdi pr. 31.12.2015 92 292 60 468 152 760

Årets avskrivninger (40 972) (23 257) (64 229)

Økonomisk levetid 3,0 år 3,0 år

Avskrivningsplan: Lineær 33,33 % 33,33 %

4 Omløpsmidler

Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. I posten kundefordringer inngår opptjente, 
ikke fakturerte inntekt med kr 60 122.
I posten Bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne bankinnskudd med kr 76 210. 
Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12.15.

NOTER
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5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital kr 1 400 000 består av 700 aksjer à kr 2 000. 
Det er ingen stemmerettsbegrensninger i selskapet.

Aksjeeier Ant. aksjer Eierandel Rolle
Astero AS 103 14,7%

Furene AS 100 14,3%

Brisk Kompetansesenter AS 100 14,3%

Hexagon Composites ASA 50 7,1%

LAG Invest AS (Leif Arne Langøy) 50 7,1%

SAF Invest AS (S. A. Farstad) 50 7,1%

Westre Invest AS 50 7,1%

Hevregalden AS (Trond Bjørnøy) 37 5,3%

Ekornes ASA 25 3,6%

Ulstein Group ASA 25 3,6%

B. Ulstein AS (Bernt Ulstein) 25 3,6%

Teia Invest AS (Esben og Tone Flo) 15 2,1%

Havand Invest AS (Ingvid Vartdal) 13 1,9%

Hofseth Biocare ASA 12 1,7%

Spjelkavik Regnskap AS 10 1,4%

Gillesen Overseas & Co AS 10 1,4%

Mostue Merete Alnes 6 0,9% Daglig leder

Eliassen Oddbjørn 5 0,7% Styreleder

Bjørdal Arne 3 0,4% Styremedlem

Flor Finn-André 3 0,4%

I&M Kommunikasjon AS 2 0,3%

Fagervoll Jessie Strand 2 0,3%

Hasfjord Arve 1 0,1%

Nygård Linda 1 0,1% Nestleder

Hamre Hege Karete 1 0,1% Styremedlem

Hide Inge-Jonny 1 0,1%

Sum aksjer 700 100%

NOTER
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6 Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital pr. 01.01.2015 984 000 13 047 997 047
Nyemisjon 416 000 416 000

Årets resultat 261 845 261 845

Egenkapital 31.12.2015 1 400 000 274 891 1 674 891

7 Skatt

Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt/utsatt skattefordel 31.12.2015

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og 
skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01.2015 31.12.2015 Endring

Anleggsmidler 18 510 11 964 6 546

Omløpsmidler 2 314 (2 314)

Skattemessig fremførbart underskudd (637) (637)

Sum midlertidige forskjeller 17 873 14 278 3 595
Utsatt skatt 31.12.15. basert på 27/25% 4 826 3 569 1 257

NOTER
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Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før 
skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Grunnlag for beregning av skatt 2015 2014

Ordinært resultat før skattekostnad 359 013 24 039

+/- Permanente forskjeller 1 930 (6 166)

+/- Årets endring i midlertidige forskjeller 4 232 (18 510)

 - Fremførbart underskudd /korreksjonsinntekt (637)

Årets skattegrunnlag 364 538 (637)

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 27% 98 425

Sum 98 425

+/- Endring i utsatt skatt (1 257) 4 826

Skattekostnad i resultatregnskapet 97 168 4 826

Betalbar skatt i skattekostnad 98 425

Betalbar skatt i balansen 98 425 0

NOTER
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