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Saksforside sak 1

Saksnavn Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

Saksnummer 1

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Generalforsamlingen åpnes i henhold til Aksjelovens , ordinært av styrets leder.§ 5-12

Se Aksjelovens   når det gjelder ledelsens rett og plikt til å være til stede, samt Aksjelovens   når § 5-4 § 7-5
det gjelder revisor.

Den som åpner møtet skal i henhold til Aksjelovens  før første avtemming opprette en fortegnelse § 5-13
over stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert og føres inn i 
protokollen for generalforsamlingen.

 

Aksjonær Antall aksjer/ prosent Fullmakt
Indre Østfold kommune 3682 / 80 %  
Rakkestad kommune 444 / 9,6 %  
Skiptvet kommune 242 / 5,3 %  
Marker kommune 229 / 5,0 %  
SUM 4600 / 100 %  

Indre Østfold kommune- Saxe Frøshaug, ordfører

Skiptvet kommune- Anne Grethe Larsen, ordfører

Rakkestad kommune - Karoline Fjeldstad, ordfører

Marker kommune - Theodor Bye, ordfører

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Notater
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Saksforside sak 2

Saksnavn Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører

Saksnummer 2

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

I henhold til Aksjelovens  skal generalforsamlingen velge en møteleder.§ 5-12

Møteleder skal i henhold til Aksjelovens  sørge for at det føres protokoll for møtet. I henhold til § 5-16
Aksjelovens  skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med § 5-16
møteleder.

Forslag til vedtak

NN ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

 
 

Valget var enstemmig.

NN ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen..

Notater
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Saksforside sak 3

Saksnavn Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Saksnummer 3

Sakstype Innledning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter Agenda Agenda
Generert agendadokument

Saksbeskrivelse

Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med aksjelovens Kapittel .5-III
Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her.

Forslag til vedtak

Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.

Avstemmingen var enstemmig.

Notater
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Agenda for generalforsamling GF 1/21

Organisasjon Deltagruppen AS

Møtenummer GF 1/21

Dato 12. mai 2021

Tidspunkt 13:00 - 15:00

Sted Myrveien 2, Askim

Behandlingsmåte skriftlig

Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere Beslutning

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører Beslutning

Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innledning

Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen Beslutning

Sak 5 Godkjenning av nye vedtekter Beslutning

Sak 6 Virksomhet i Delta Skole innen regelverk for utvidet egenregi Beslutning

Sak 7 Orientering om vurderinger rundt kapitaluttak. Orientering

Sak 8 Informasjon om behov for oppussing av Deltagruppens lokaler i Myrveien 2 i 
Askim

Orientering

Sak 9 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer Beslutning

Sak 10 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Beslutning

Sak 11 Styrevalg Beslutning
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Saksforside sak 4

Saksnavn Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen

Saksnummer 4

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter Fullstendighetserklæring_2020_DELTAGRUPPEN_AS Styredokument

Konsernregnskap 2020 signert Deltagruppen Styredokument

Revisjonsberetning_2020_Delta_Jobb_og_Kompetanse_AS Styredokument

Revisjonsberetning_2020_Delta_Næring_AS Styredokument

Revisjonsberetning_DG_2020_ Styredokument

Revisjonsberetning_Delta_Skole_AS Styredokument

Styrets Årsberetning 2020 Signert Deltagruppen AS og 
Konsern

Styredokument

Styrets årsberetning 2020 signert Delta Jobb og 
Kompetanse AS

Styredokument

årsregnskap 2020 signert Delta Jobb og Kompetanse AS Styredokument

årsregnskap 2020 signert Delta Næring AS Styredokument

årsregnskap 2020 signert Delta Skole AS Styredokument

årsregnskap 2020 signert Deltagruppen AS Styredokument

Saksbeskrivelse

Årsregnskapet og årsberetningen behandles av generalforsamlingen i henhold til Aksjelovens .§ 5-5

Gjennomgang av revisjonsberetningen.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent, herunder utbytte slik det fremgår av 
årsregnskapet.

Notater
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BDO AS  

Per Harald Eskedal  

 Askim, 3. mai 2021 

 

Fullstendighetserklæring 
I forbindelse med deres revisjon av årsregnskap for 2020 for Deltagruppen AS, Delta Jobb og 
Kompetanse AS, Delta Skole AS og Delta Næring AS, har dere bedt oss bekrefte om vi har kjennskap 
til noen vesentlige forhold angående punktene nevnt nedenfor. Vi er, sammen med selskapets styre, 
ansvarlig for at årsregnskapet avlegges i henhold til gjeldende lovregler og god regnskapsskikk. 

Basert på den kunnskapen vi har bekrefter vi følgende forhold: 

1.  

Årsregnskapet gir et uttrykk for selskapet og konsernet sin økonomiske stilling pr. 31. desember 2020 
og for resultatet og kontantstrømmene i de enkelte regnskapsårene i overensstemmelse med 
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Forutsetningen for fortsatt drift er til 
stede. 

2.  

Selskapet og konsernet hadde pr. ovennevnte dato: 

• full og ubeskåren eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler. Det er ikke knyttet heftelser 
eller pantsettelser til eiendelene utover det som fremgår av årsregnskapet 

• ingen vesentlige omløpsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi (f.eks. usikre 
fordringer, ukurant varelager) 

• ingen vesentlige anleggsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi, uten at det 
er gitt tilfredsstillende noteopplysninger 

• ingen vesentlige eiendeler som ikke er balanseført 
• ingen vesentlig gjeld som ikke er balanseført 
• ingen forventede, betydelige tap som følge av ikke oppfylte innkjøps- eller 

leveringsforpliktelser eller som følge av andre kontraktsforhold, herunder avgitte garantier, 
opsjoner, terminkontrakter, rettstvister o.l. som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet iht. 
selskapets regnskapsprinsipper. 

3.  

Selskapet og konsernet har ingen latente gjeldsforpliktelser utover det som fremgår av årsregnskapet 
pr. 31. desember 2020. 

4.  

Selskapet og konsernet tilfredsstiller ved årets slutt alle betingelser (covenants) gitt i låneavtaler, og 
selskapet forutser ingen endring av denne situasjonen de neste 12 månedene. 
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5.  

Så langt det kreves etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32 gir regnskapet med noter fullstendige 
opplysninger om alle inngåtte avtaler med administrerende direktør, styreleder, øvrige 
styremedlemmer og andre ledende ansatte om godtgjørelse, opsjons-/tegningsrettigheter, pensjon 
og sluttvederlag fra selskapet, samt alle lån og/eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, 
aksjonærer eller ansatte. 

6.  

Selskapet og konsernet er ikke involvert i avsluttede, løpende eller ventede rettssaker som har 
medført eller vil kunne medføre mulig økonomisk ansvar. 

7.  

Vi er ansvarlig for implementering og drift av regnskaps- og intern kontroll-systemer som er utformet 
for å forhindre og avdekke misligheter og feil. 

8.  

Vi har gitt revisor alle opplysninger om 

a. eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som ledelsen er kjent med og som kan 
ha påvirket foretaket og som involverer: 

a. ledelsen, 
b. ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
c. andre hvor misligheter kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet 

b. resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter. 

c. eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket 
virksomhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, 
tilsynsmyndigheter eller andre. 

9.  

Regnskapet inneholder all relevant informasjon, og De er gjort kjent med alle forhold vedrørende: 

• hvilke vesentlige nærstående parter virksomheten har samt transaksjoner, vederlagsfrie 
overføringer og avtaler med dem 

• transaksjoner, vederlagsfrie overføringer og andre særlige avtaler utover ordinære 
kompensasjonsavtaler med ansatte (som ikke defineres som nærstående parter), hvor det er 
avtalt rabatter og/eller betalingsbetingelser som avviker fra antatt markedsverdi 

• opplysninger om tegningsretter, opsjoner, konvertible lån o.l. knyttet til selskapets 
aksjekapital 

• opplysninger om tegningsretter, opsjoner mv. til selskapets styre eller ansatte med rett til 
tegning i annet selskap i konsernet (morselskap og/eller søsterselskap) 

• inngåtte avtaler med finansinstitusjoner som innebærer restriksjoner på selskapets innskudd 
(bundne bankinnskudd) 

• transaksjoner som omfatter salg og tilbakeleie av samme objekt 
• transaksjoner med uvanlig lang betalingstid. 

10.  

Alle foretatte forretningstransaksjoner er registrert i selskapets bøker, og vi har etter vår oppfatning 
oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
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11.  

Alle selskapets transaksjoner med utenforstående er foretatt innen aksjelovens rammer og ingen 
styremedlemmer, ansatte eller andre personer og/eller selskaper som nevnt i aksjelovens paragraf 6-
17 har mottatt godtgjørelser som er i strid med bestemmelsene i denne paragrafen. 

12.  

Metodene, de viktige forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelsen av 
regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger er hensiktsmessige og i samsvar med det/de 
gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 

13.  

Selskapet og konsernet har overholdt de lover, regler og pålegg som vedrører selskapets virksomhet 
(herunder skatte- og avgiftsbestemmelser, valutabestemmelser, prisforskrifter osv.). Vi har informert 
revisor om ev. korrespondanse med regulerende myndighet eller långivere vedrørende brudd på krav 
til regnskapsrapportering eller rapportering av skattemessige forhold som kan ha vesentlig betydning 
for regnskapet. 

14.  

Det har ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags 
dato av betydning for årsregnskapet uten at dette er tilfredsstillende opplyst i årsregnskapet/ 
årsberetningen. 

15.  

Vi har ingen planer som innebærer endring av selskapet og konsernet sin virksomhet eller som for 
øvrig kan ha vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet og konsernet sin stilling eller for de 
regnskapsmessige verdier eller klassifiseringer utover hva som fremgår av årsberetningen og 
årsregnskapet. 

16.  

Alt regnskapsmateriell er gjort tilgjengelig for Dem og så vidt vi vet er ikke noe relevant informasjon 
tilbakeholdt for Dem. 

Vi har gjort tilgjengelig for Dem kopier av referater/protokoller fra alle styremøter, 
generalforsamlinger o.l. frem til dags dato og har for øvrig ikke kjennskap til noen forhold i 
forbindelse med disse møtene som De ikke er blitt tilstrekkelig underrettet om.  

17.  

Vi er ikke kjent med feil i siste års regnskap som ikke er korrigert. 
 

Askim, 3. mai 2021 

DELTAGRUPPEN AS 

Rune Kyrdalen 
Administrerende direktør 

Kjersti A. Johansen 
Økonomileder 

  

 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Rune Kyrdalen
Administrerende direktør
På vegne av: Deltagruppen AS med datterselskaper
Serienummer: 9578-5993-4-2526444
IP: 81.167.xxx.xxx
2021-05-03 10:35:55Z

Kjersti Ane Johansen
Økonomileder
På vegne av: Deltagruppen AS med datterselskaper
Serienummer: 9578-5998-4-987192
IP: 85.165.xxx.xxx
2021-05-03 10:38:04Z
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Konsernregnskap 2020
Deltagruppen AS
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Resultatregnskap
Deltagruppen AS - Konsern

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 1 661 640 3 476 337
Annen driftsinntekt 52 903 019 73 529 364
Sum driftsinntekter 1 54 564 659 77 005 701

Varekostnad 957 514 1 369 507
Lønnskostnad 3 41 337 688 61 720 378
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 2 308 688 2 559 730
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 059 505 0
Annen driftskostnad 10 574 474 17 872 957
Sum driftskostnader 60 237 870 83 522 572

Driftsresultat -5 673 211 -6 516 871

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 372 855 353 656
Annen finansinntekt 505 080 1 046 309
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 5 744 0
Annen rentekostnad 0 2 835
Annen finanskostnad 1 457 448 572
Resultat av finansposter 882 222 948 558

Ordinært resultat før skattekostnad -4 790 989 -5 568 313

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Årsresultat 5 -4 790 989 -5 568 313

Deltagruppen AS Side 2
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Balanse
Deltagruppen AS - Konsern

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter o.l. 4 23 900 59 750
Sum immaterielle eiendeler 23 900 59 750

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 12 545 093 25 740 163
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 388 088 927 992
Sum varige driftsmidler 12 933 182 26 668 155

Investeringer i aksjer og andeler 6 385 960 385 960
Andre langsiktige fordringer 508 775 2 625 089
Sum finansielle anleggsmidler 894 735 3 011 049
Sum anleggsmidler 13 851 817 29 738 954

Omløpsmidler

Varer
Lager av varer og annen beholdning 63 735 81 332
Sum varer 63 735 81 332

Fordringer
Kundefordringer 603 536 2 390 528
Andre kortsiktige fordringer 4 920 439 4 730 228
Sum fordringer 5 523 975 7 120 756

Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner 7 21 999 929 21 530 310
Sum investeringer 21 999 929 21 530 310

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 49 686 324 50 191 584
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 49 686 324 50 191 584

Sum omløpsmidler 77 273 963 78 923 982

Sum eiendeler 91 125 780 108 662 936

Deltagruppen AS Side 3
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Balanse
Deltagruppen AS - Konsern

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 2 300 000 2 300 000
Annen innskutt egenkapital -46 280 -46 280
Sum innskutt egenkapital 2 253 720 2 253 720

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 79 846 914 90 983 827
Sum opptjent egenkapital 79 846 914 90 983 827

Sum egenkapital 5 82 100 634 93 237 547

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 696 450 959 547
Sum avsetning for forpliktelser 696 450 959 547

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 471 088 1 210 369
Skyldig offentlige avgifter 2 174 298 3 838 185
Annen kortsiktig gjeld 4 683 310 9 417 288
Sum kortsiktig gjeld 8 328 696 14 465 842

Sum gjeld 9 025 146 15 425 389

Sum egenkapital og gjeld 91 125 780 108 662 936

Askim, 16.04.2021
Styret i Deltagruppen AS

Ole-Anders Hallgren Bodal
Styrets leder

Lise Rognerud
nestleder

Håvard Lindheim
styremedlem

Vibeke Bugge
styremedlem

Jan Ivar Lorentzen
styremedlem

Kaisa Bjerke Storeheier
styremedlem

Rune Kyrdalen
daglig leder

Deltagruppen AS Side 4
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Indirekte kontantstrøm
Deltagruppen AS

Kontantstrømoppstilling (NRS - Indirekte modell)
NRS Indirekte metode

Note 2020 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -4 790 989 -5 568 313
Periodens betalte skatt 0 7 747
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -93 681 -60 000
Ordinære avskrivninger 2 308 688 2 559 730
Nedskrivning anleggsmidler 5 059 505 0
Endring i varelager 17 598 -5 724
Endring i kundefordringer 1 786 992 28 733 350
Endring i leverandørgjeld 260 719 -683 147
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn. -263 097 0
Endring i andre tidsavgrensningsposter -4 471 762 38 568
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -186 026 25 022 211

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 172 385 86 458
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -22 000 -45 959
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -525 112 -21 082 178
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 55 493 6 729 500
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -319 234 -14 312 179

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -505 260 10 710 032
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 50 191 584 39 481 551
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt 49 686 324 50 191 583

Deltagruppen AS Side 5

Side 16 av 98. Møte GF 1/21 12.05.21.  Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, Kon...



Deltagruppen AS

Deltagruppen AS - konsern

Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Deltagruppen AS og datterselskapene Delta Skole AS, Delta 
Næring AS og Delta Jobb og kompetanse AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én 
økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme 
regnskapsprinsipper som morselskapet.  

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i 
konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over 
hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i 
konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Datterselskaper
Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til 
virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses 
nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke 
lenger er til stede.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som 
uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på opptakstidspunktet 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. 
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas 
nedskriving for påregnelig ukurans. 

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av 
gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra 
selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Organisasjonsnr: 919 367 210
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Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Pensjoner
Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap.

Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere 
betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. 
Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan 
refunderes eller redusere framtidige innbetalinger. 

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. 

Skatt
Regnskapet inneholder ingen skattekostnad/avsetning skatt, da formålet/næringsvirksomheten er en 
arbeidsmarkedsbedrift (AMB) og driver ingen skattepliktig virksomhet.  

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.  Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 1 Offentlige tilskudd 

2020 2019
Offentlige tilskudd/refusjoner 50 761 308 72 218 664

 

Note 2  Bankinnskudd

2020 2019

Bundne skattetrekksmidler 1 149 337 1 926 673

Organisasjonsnr: 919 367 210
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

2020 2019
Lønnskostnader 
Lønninger 32 647 547 48 559 296
Arbeidsgiveravgift 4 836 987 7 190 795
Pensjonskostnader 1 827 524 4 363 871
Andre ytelser  2 018 854 1 606 416

Sum 41 330 912 61 720 378

Konsernet har i regnskapsåret gjennomsnittlig sysselsatt 59 årsverk.

Ytelser til ledende personer
Selskapets daglige leder har sitt ansettelsesforhold i Deltagruppen AS og viser til nærmere opplysninger i 
noten til årsregnskapet for morselskapet.  

Pensjon
Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Revisor

Totalt revisjonshonorar for alle selskapene utgjør: 
2020 2019

Lovpålagt revisjon 243 485 261 500
Andre tjenester 209 312 210 870
Sum 452 797 472 370

Organisasjonsnr: 919 367 210
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Note 4 Varige driftsmidler          

 Lisenser Bygninger og 
tomter

Driftsløsøre 
og inventar

Sum

Anskaffelseskost pr 01.01.20 326 094 49 961 715 5 391 369 55 679 178

+ tilgang driftsmidler 0 0 50 124 50 124

- avgang driftsmidler 0 23 743 806 1 048 200 24 792 006

Anskaffelseskost pr 31.12.20 326 094 26 217 909 4 393 293 30 937 296

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 302 194 8 693 691 3 924 827 12 920 712

Årets nedskrivninger 4 979 125 80 379 5 059 504

=Av - og nedskrivninger pr 31.12.20 302 194 13 672 816 4 005 206 17 980 216

= Bokført verdi 31.12.20 23 900 12 545 093 388 087 12 957 080

Årets ordinære avskrivninger 35 850 1 910 269 362 567 2 308 686

Årets nedskrivninger 4 979 125 80 379 5 059 504

Øk. levetid 3 år 0-33 år 3-10 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Nedskrivning av driftsmidler i 2020 består bl.a av tidligere aktiverte påkostninger bygg vedr 
omgjøring/ombygging av lokaler tidligere år som ikke lenger er i bruk, nedslitt eller endret.  

Det er foretatt en vurdering, og gjennomført en omklassifisering av tidligere aktiverte påkostninger bygg 
og inventar, til vedlikeholdskostnader. Endringen er bokført mot annen egenkapital med kr 6.345.924. 

Note 5 Egenkapital          

Aksjekapital Overkurs Annen 
innskutt 

egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum

Pr 01.01.20 2 300 000 -46 280 90 983 829 93 237 549

Årets resultat -4 790 989 -4 790 989

Andre endringer -6 345 924 -6 345 924

Pr. 31.12.2020 2 300 000 0 -46 280 79 846 916 82 100 636

Andre endringer:
Det er foretatt en vurdering, og gjennomført en omklassifisering av tidligere aktiverte påkostninger bygg 
og inventar, til vedlikeholdskostnader. Endringen er bokført mot annen egenkapital med kr 6.345.924. 
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Note 6 Aksjer i andre selskaper

Anskaffelses
kost

Balanseført
verdi

Østfoldbadet AS 50 000 50 000
DNB AS 334 960 334 960
Mysenregionen AS 1 000 1 000
Sum 385 960 385 960
 

Note 7 Fond/Verdipapirer

Balanseført
verdi

Markeds
verdi

Omløpsmidler
Eika kreditt 21 999 958 21 999 958
Sum 21 999 958 21 999 958
 

Note 8 Andre forhold

Konsernet har i forbindelse med COVID-19 innrettet seg i tråd med myndighetenes retningslinjer.  Den 
daglige driften har blitt påvirket gjennom bruk av hjemmekontor og mindre aktivitet på flere områder.

Organisasjonsnr: 919 367 210
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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Delta Jobb og Kompetanse AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Delta Jobb og Kompetanse AS. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2020 og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
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Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Per Harald Eskedal 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Per Harald Eskedal
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z

Per Harald Eskedal
Statsautorisert revisor
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z
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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Delta Næring AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Delta Næring AS. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2020 og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
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Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Per Harald Eskedal 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Per Harald Eskedal
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z

Per Harald Eskedal
Statsautorisert revisor
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 2 

Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Deltagruppen AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Deltagruppen AS sitt årsregnskap. 

Årsregnskapet består av: 

• Selskapsregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og 

• Konsernregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Er årsregnskapet avgitt i samsvar med 
lov og forskrifter 

• Gir selskapsregnskapet et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til 
Deltagruppen AS per 31. desember 
2020 og av selskapets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge 

• Gir konsernregnskapet et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Deltagruppen AS per 31. 
desember 2020 og av konsernets 
resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Per Harald Eskedal 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Per Harald Eskedal
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z

Per Harald Eskedal
Statsautorisert revisor
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 2 

Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Delta Skole AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Delta Skole AS. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2020 og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
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Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Per Harald Eskedal 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Per Harald Eskedal
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z

Per Harald Eskedal
Statsautorisert revisor
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2409404
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-03 11:03:53Z
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STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

Deltagruppen AS 

Konsern- og morselskap 
 

 

 

Virksomhetens art: Konsernet består av selskapene Deltagruppen AS, Delta Skole AS, Delta 
Næring AS og Delta Jobb og Kompetanse AS. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets sammensetning:  

Ole Anders Hallgren Bodal - Styreleder 

Lise Rognerud- Nestleder 

Jan Ivar Lorentzen- Styremedlem 

Kaisa Bjerke Storeheier- styremedlem 

Håvard Lindheim- Ansattvalgt styremedlem 

Vibeke Bugge- Ansattvalgt styremedlem 

Kjersti A. Johansen- vara ansattvalgt styremedlem 

Marianne Svae- vara ansattvalgt styremedlem 

Kine Camilla Tøften- Vara styremedlem 

Arne Fossum- Vara styremedlem 

 

 

 

Deltagruppen AS 

Delta Skole AS Delta Næring AS 
Delta Jobb og 

Kompetanse AS 

Side 35 av 98. Møte GF 1/21 12.05.21.  Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, Sty...



 

2 

 

 

Deltagruppen AS 

Selskapet er et holdingselskap med formål å eie aksjer samt levere administrative tjenester til 
datterselskaper som har opplæring, arbeidstrening og arbeidsinkludering som primære 
virksomhetsområder, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. 

Selskapet har hovedkontor i Askim og et avdelingskontor i Sarpsborg. 

2020 var et år preget av stor grad av omstilling for Deltagruppen.  

I forbindelse med kommunesammenslåingen i Indre Østfold hvor Hobøl, Spydeberg, 
Askim, Eidsberg og Trøgstad kommuner ble vedtatt sammenslått til Indre Østfold kommune 
ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere om voksenopplæringen skulle flyttes 
fra Deltagruppen og inn i Indre Østfold kommune. Det ble vedtatt at voksenopplæringen 
skulle flyttes. Denne endringen ble iverksatt med virkning fra august 2020. Det var en stor 
prosess å gjennomføre selve virksomhetsoverdragelsen. Det ble utarbeidet en avtale om 
virksomhetsoverdragelsen som regulerer alle forhold rundt overdragelsen. Det endelige 
oppgjøret mellom partene ble klart i desember 2020. 

Konsernets økonomi var i fokus i 2020 og det ble gjennomført oppsigelser både i 
Deltagruppen AS og i Delta jobb og kompetanse for å sikre lønnsom drift. I tillegg ble alle 
avtaler og kontrakter med leverandører og samarbeidspartnere gjennomgått og reforhandlet 
for å oppnå bedre priser.  

Tilbudet om arbeidstrening på Skjeltorp gård i Sarpsborg ble sagt opp både fordi tilbudet 
ikke lenger var etterspurt av NAV, men også som en del av den økonomiske 
snuoperasjonen.  

Samtlige aktiverte eiendeler ble gjennomgått i 2020. Det viser seg at flere av disse aktiverte 
eiendelene burde vært nedskrevet tidligere da de ikke lenger har verdi (f.eks. tidligere 
ombygninger som har blitt bygd om på nytt i ettertid). På bakgrunn av dette ble det 
gjennomført relativt store nedskrivinger i 2020, dette gir seg utslag på resultatet som 
underskudd.  

 

Delta Skole AS 

Delta Skole AS avd. Voksenopplæring driver norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne 
i tråd med Introduksjonsloven og Opplæringsloven, for 8 kommuner i Indre Østfold. 

Målet med opplæringen er å kvalifisere deltakerne til aktiv og varig samfunnsdeltakelse. Noen 
deltakere går videre til opplæring i utdanningssystemet, mens andre går over i 
arbeidslivsrelaterte aktiviteter og jobb. 

Deltagruppen leverte dette tilbudet til og med 31. juli 2020. Etter denne datoen ble ansvaret for 
voksenopplæringen overtatt av Indre Østfold komme.  

Delta Skole AS avd. Campus Askim videreformidler nettbaserte studier som tilbys gjennom et 
nasjonalt nettverk for utdanning, Studiesenteret.no AS. Dette ligger utenfor Voksenopplæringen i 
en egen avdeling kalt Campus Askim. Via dette tilbudet tilbyr Askim/Indre Østfold kommune 
innbyggere i Indre Østfold studier fra norske utdanningsinstitusjoner. Dette foregår ved at 
forelesninger streames og vises på storskjerm i våre lokaler i Myrveien i Askim.  
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Tilbudet ble avviklet sommeren 2020 da kurssammensetningen fra studiesentret.no ikke levde opp 
til Askim/Indre Østfold kommunes forventninger. 

Delta Næring AS 

Det var ingen ansatte i bedriften i 2020. Det er noe virksomhet ved at Delta Næring fortsatt 
står som leietaker for lokalene hvor Jernia-butikken i Askim sentrum er lokalisert. Lokalene 
til butikken fremleies til Jernia Detalj AS. Øvrig lokale i bakkant av forretningslokalet er 
utleid som lagerlokaler til lokalt næringsliv. 

Delta Jobb og Kompetanse AS 

Virksomhetsområdet til Delta Jobb og kompetanse er arbeidsinkludering.  

Det har de senere årene vært en betydelig endring i tiltaksstrukturen og i avtaler med NAV. 
Regjeringen har satt skarpt søkelys på bruk av offentlige midler og fokus på arbeidslinja. NAV 
har omdisponert midler fra forhåndsgodkjente tiltaksplasser til konkurranseutsatte tjenester og 
til NAV sitt eget driftsbudsjett. 

Delta Jobb og kompetanse leverte i 2020 tiltaket AFT (arbeidsforberedende trening) til NAV i 
indre Østfold og Sarpsborg. Selskapet vant ingen nye anbud i 2020. 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Omsetningen i konsernet i 2020 var på MNOK 54,6 og MNOK 77 i 2019. Årsresultat i 2020 var 

på MNOK -4,8 mot MNOK -5,6 i 2019. Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 91,1 mot 

MNOK 108,6 året før. Egenkapitalandelen er på 90 % mens den i fjor var på 86,1 %. Bedriftens 

evne til egenfinansiering vurderes å være god. 

For morselskapet er årsresultatet for 2020 MNOK – 4,8 mot MNOK – 5,6 i 2019  

Det er styrets oppfattelse at evnen til egenfinansiering vurderes å være god både på selskaps- og 

konsernnivå. 

Konsernet har i forbindelse med COVID-19 innrettet seg i tråd med myndighetenes retningslinjer. 

Den daglige driften har blitt påvirket gjennom bruk av hjemmekontor og mindre aktivitet på flere 

områder. 

 

Kontantstrøm 

Når det gjelder kontantstrømoppstillingen for morselskapet skyldes forskjellen mellom 

driftsresultatet og kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i hovedsak gevinst salg 

anleggsmidler, avskrivninger, nedskrivning av anleggsmidler, samt endringer i løpet av året 

knyttet til varelager, kundefordringer og leverandørgjeld, samt endringer i påløpte forpliktelser. 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er relatert til innbetalinger ved salg av driftsmidler og 

med nyinvesteringer i driftsmidler.  
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Fremtidig utvikling 

Deltagruppen AS 

Virksomhetsoverdragelse av voksenopplæringen i 2020 medfører tapt managemenet fee. 

Driftskostnadene har derfor blitt redusert i 2020 og vil reduseres ytterligere i 2021 gjennom ulike 

kostnadsbesparelser. Kostnadsbesparelsene inkluderer redusert antall ansatte i selskapet.  

Delta Skole AS 

Kommunesammenslåingen medførte virksomhetsoverdragelse av Voksenopplæringen til Indre 

Østfold kommune. Voksenoppplæringen fortsetter imidlertid å leie lokaler hos Deltagruppen i 

Myrveien 2 også etter at Indre Østfold kommune overtok driften av voksenopplæringen. 

Pr. utgangen av 2020 er det ingen aktivitet i Delta Skole. Det er et mål å benytte Delta Skole til å 

selge tjenester innen blant annet sykefraværsoppfølging til eierkommuner og private 

virksomheter i framtiden.  

 

Delta Næring AS 

Det er ingen ansatte i selskapet, men det er noe forretningsdrift. Jernia Detalj AS leier lokalene 
hvor Jernia-butikken i Askim er lokalisert av Delta Næring AS. I bakkant av forretningslokalene 
er det et lokale som er utleid til G sport og Bagget rør AS.  

Delta næring vil i framtiden benyttes til å levere anbud til NAV i stedet for Delta Jobb og 
Kompetanse 

Delta Jobb og kompetanse AS 

Delta jobb og kompetanse har levert anbud på konkurranser utlyst av NAV i 2020, men har ikke 

vunnet noen av disse anbudene. Grunnet nye retningslinjer fra NAV om at forhåndsgodkjente 

leverandører av arbeidsrettede tiltak ikke kan levere konkurranseutsatte tjenester, vil Delta Næring 

i framtiden benyttes til å levere anbud til NAV. 

 

Finansiell risiko 

Valutarisiko  

Deltagruppen AS er ikke eksponert for endringer i valutakurser da både innkjøp og inntekter finner 

sted i norske kroner. Tilsvarende gjelder for konsernet. 

Renterisiko 

Deltagruppen AS har ikke har rentebærende gjeld. Selskapet er således ikke eksponert for risiko 

for endringer i rentenivået utover endringer som påvirker innskuddsrenten på selskapets likviditet. 

Tilsvarende gjelder for konsernet. 

 

Kredittrisiko 

Konsernet hadde en samlet omsetning på MNOK 55,5 hvorav MNOK 49,9 relaterer til omsetning 

fra offentlige instanser. Det er således styrets oppfattelse at kredittrisikoen er lav. 
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Likviditetsrisiko 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld vurderes som sunt og likviditeten er god både 
på selskaps- og konsernnivå. Alle forpliktelser betales fortløpende. 

Basert på styrets skjønn og nåværende aktivitetsnivå er det en hensiktsmessig finansieringsstruktur. 

Fortsatt drift 

Det forventes at Deltagruppen, både på konsern og selskapsnivå, de neste årene vil kunne holde en 
stabil økonomi, noe som forutsetter at NAV opprettholder eller øker prisnivået pr tiltaksplass på 
AFT og at antall tiltaksplasser på AFT ikke reduseres, samt at AFT tiltaket fortsetter som et 
forhåndsgodkjent tiltak og ikke konkurranseutsettes. Styret presiserer at det er betydelig usikkerhet 
knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 
Årsregnskapet er således avlagt basert på en forutsetning om fortsatt drift 

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av 
foretakets virksomhet og stilling. 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

AMU består av representanter fra hele konsernet og har avholdt fire møter og fortløpende 
behandlet 28 saker med ulike arbeidsmiljøutfordringer. Løsninger er forelagt de berørte 
avdelingene for utbedring.  

 

Personskader 

I 2020 ble det registrert 12 hendelser totalt. Tre av disse er HMS relaterte hendelser som er 

registrert som ett avvik og to observasjoner. To av disse tre er personrelaterte (5 i 2019). Tre 

hendelser er registrert på eiendom (avvik) i forbindelse med HMS runder. Korrigerende tiltak med 

tidsfrister har blitt foreslått og tiltak er gjennomført/iverksatt. Det er også registrert seks hendelser i 

forbindelse med koronapandemien. Tre av hendelsene er deltakere som har fått koronavirus, og tre 

er registrert med bakgrunn i restriksjoner i forhold til utbrudd av koronasmitte.  

Totalt sett er tre hendelser registrert i Delta Jobb og kompetanse, fire i morselskapet, en i Delta 

Skole og fire er hendelser for konsernet Deltagruppen.  
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Sykefraværet 

Som IA-bedrift arbeides det systematisk med å redusere sykefraværet. Det er innarbeidet gode 
rutiner for oppfølging av sykmeldte og forebyggende tiltak vurderes for de som står i fare for å bli 
sykmeldte. 

 

 Konsern 

2020 

Morselskap 

2020 

Konsern 

2019 

Morselskap 

2019 

Korttidsfravær  

(under 16 dager) 

 

1,4 % 

 

0,5 % 

 

1,7 % 

 

0,9 % 

Langtidsfravær 

 (over 16 dager) 

 

6,3 % 

 

0,9 % 

 

3,4 % 

 

1,6 % 

Totalt 7,7 % 1,4 % 5,7 % 4,5 % 

Akkumulert nærvær for konsernet i 2018 var på 94,1%, mens det i 2017 var på 91 ,8%. 

Aktiv Helsehjelp 

Deltagruppen AS med datterselskaper har en avtale med Aktiv Helsehjelp. Dette er en 
forebyggende helsetjeneste (pr telefon) med fokus på tidlig hjelp til ansatte som er eller som står i 
fare for å bli sykmeldte. Formålet er å forebygge sykmelding og redusere sykmeldingers varighet 
og å forebygge uførhet. 

Siden avtalen ble inngått den 01.01.2016 viser beregninger at vi sannsynligvis har spart 253 
sykefraværsdager og ett uføretilfelle. Fokuset videre er å øke ansattes kompetanse om tjenesten. 

Nav Arbeidslivssenter 

Gjennom året har IA-rådgiver bistått konsernet i individuell sykefraværsoppfølging for å 

forebygge sykdom og/eller som et ledd for å komme raskere tilbake i arbeid.  

 

Beredskapsplan 

Det er gjennomført risikokartlegging av uønskede hendelser som konsernets veiledere kan bli 

utsatt for, eks. trusler og voldsepisoder. Nye tiltakskort (rutiner) er utarbeidet og beredskapsplanen 

ble oppdatert. I tillegg har beredskapsplanen i 2020 blitt oppdatert med et pandemiscenario og det 

er utarbeidet rutiner for smittevern.  

 

Likestilling og diskriminering 

Deltagruppen AS, både på selskaps- og konsernnivå, har som mål å være en arbeidsplass der 
det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har i sin politikk innarbeidet 
bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i 
saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. 

Ved utgangen av 2020 var det 55 ansatte i konsernet, hvorav 45% menn og 55% kvinner. 
Ved inngangen av 2020 var det 86 ansatte, hvorav 38 % menn og 62 % var kvinner.  

Det er ingen vesentlige forskjeller på kvinners og menns lønn i samme stilling. Konsernet har ingen 
bonusordninger i sitt avlønningssystem. 
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Deltagruppen AS har som mål å unngå mobbing og utstøtning og har i 2020 ingen rapporterte 
tilfeller. 

For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av 
arbeidsplassen. Som et ledd i arbeidet med tilrettelegging av fysiske forhold finnes det 
handikapptoaletter på alle kontorlokasjonene samt heis. 

Bemanning 

Det stilles krav til relevant høyskoleutdanning og relevant erfaring ved nyansettelser. 
Kompetansen utvikles og ivaretas gjennom årlige kurs og veiledning.  

Ytre miljø 

Deltagruppens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. Tilsvarende gjelder for konsernet. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

Deltagruppen AS har ikke hatt forsknings- eller utviklingsaktiviteter i 2020.Dette gjelder også 
konsernet  

Resultatdisponering 

Styret foreslår at årets resultat for morselskapet dekkes av annen egenkapital. Styret ønsker for 

øvrig å gjøre oppmerksom på at det ikke er anledning til å utbetale utbytte til eierne, da 

Deltagruppen AS og dets datterselskaper har blitt innvilget skattefrihet gitt sitt formål. 

Askim, 16. april 2021 
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Lise Rognerud 
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STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

Delta Jobb og kompetanse AS 

Virksomhetens art 

Selskapet er en, arbeidsinkluderingsbedrift som har attføring/arbeidsrettede tiltak som primært 

virksomhetsområde. 

Selskapet har hovedkontor i Askim med en avdeling i Sarpsborg. 

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Omsetningen i selskapet i 2020 var på MNOK 38,7 og MNOK 47,6 i 2019. Årsresultat var på 
MNOK 4,4 mot MNOK -0,7 i 2019. Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 21,1 mot 
MNOK 18,9 året før. Egenkapitalandelen er på 78,3 % mens den i fjor var på 63,9 %. 
Bedriftens evne til egenfinansiering vurderes å være god. 

Selskapet har i forbindelse med COVID-19 innrettet seg i tråd med myndighetenes retningslinjer. 

Den daglige driften har blitt påvirket gjennom bruk av hjemmekontor og mindre aktivitet på flere 

områder. 

 

Fremtidig utvikling 

Bransjen preges av at tiltakene er konkurranseutsatt. Delta Jobb og kompetanse må 
opprettholde antall tiltaksplasser på AFT i 2021 for å kunne opprettholde samme drift som 
2020. I tillegg er det økt fokus på å finne andre forretningsområder hvor NAV ikke er kunden. 

Finansiell risiko 

Valutarisiko 

Selskapets virksomhet er ikke eksponert for endringer i valutakurser da både innkjøp og inntekter 
finner sted i norske kroner. 

Renterisiko 

Delta Jobb og Kompetanse AS har ikke rentebærende gjeld. Selskapet er således ikke eksponert 
for risiko for endringer i rentenivået utover endringer som påvirker innskuddsrenten på 
selskapets likviditet. 

Kredittrisiko 

Delta Jobb og Kompetanse AS har i 2020 en omsetning på MNOK 38,7. Av dette er MNOK 37,6 
omsetning fra offentlige instanser. Det er således styrets oppfattelse at selskapets kredittrisiko er 
Iav. 

Likviditetsrisiko 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld vurderes som sunt og likviditeten er god. 
Selskapet klarer å betjene sine forpliktelser fortløpende. 
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Basert på styrets skjønn og selskapets nåværende aktivitetsnivå har selskapet en hensiktsmessig 
finansieringsstruktur. 

Fortsatt drift 

Det forventes at Delta Jobb og Kompetanse AS de neste årene vil kunne holde en stabil økonomi, 
noe som forutsetter at NAV holder eller øker prisnivået pr tiltaksplass og at vi opprettholder dagens 
tiltaksnivå på AFT og at tiltaket ikke konkurranseutsettes. Styret presiserer at det er betydelig 
usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 
Årsregnskapet er således avlagt basert på en forutsetning om fortsatt drift. 

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet 
av foretakets virksomhet og stilling. 

Arbeidsmiljø 

Prosjekter og tiltak 

Et av fokusområdene gjennom året har vært å opprettholde informasjonsflyt, kommunikasjon og 
faglige diskusjoner i form av digitale møter. Det har vært stor grad av hjemmekontor i 2020 og det 
er krevende å opprettholde et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling i en slik situasjon. Vi har 
gjennomført alle faste møter som før, men det har skjedd digitalt på Teams. Vi har hatt ekstra stort 
fokus på å informere om coronatiltak, smittevern og lignende på e post jevnlig. 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

Delta Jobb og kompetanse har ikke eget AMU, men inngår i konsernets. 

AMU består av representanter fra hele konsernet og har avholdt tre digitale møter i 2020 og 
fortløpende behandlet 22 saker med ulike arbeidsmiljøutfordringer. Løsninger er forelagt de 
berørte avdelingene for implementering. 

Personskader  

Det har i løpet av året ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, 
som har resultert i store materielle skader eller personskader. 

 

Det er registrert 1 klage fra deltaker (1 i 2019) og ingen nestenulykker i 2020 (1 i 2019).  

 

Sykefraværet 

Som IA-bedrift arbeides det systematisk med å redusere sykefraværet. Det er innarbeidet gode 
rutiner for oppfølging av sykmeldte og forebyggende tiltak vurderes for de som står i fare for å bli 
sykmeldte. 

Sykefraværet i selskapet i 2020 var på 11,3 %, mens det i 2019 var på 8,0 %. Økningen i fraværet 
antas å skyldes stor grad av omstilling i 2020. 

 

var på 94,1%, mens det i 2017 var på  

 

Aktiv Helsehjelp 

Deltagruppen AS med datterselskaper har en avtale med Aktiv Helsehjelp. Dette er en forebyggende 
helsetjeneste (pr telefon) med fokus på tidlig hjelp til ansatte som er eller som står i fare for å bli 
sykmeldte. Formålet er å forebygge sykmelding og redusere sykmeldingers varighet og å forebygge 
uførhet. 

Siden avtalen ble inngått den 01.01.2016 viser beregninger at bedriften sannsynligvis har spart 253 
sykefraværsdager og ett uføretilfelle. Fokuset videre er å øke ansattes kompetanse om tjenesten. 
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Bedriftshelsetjeneste/Unicare Helse 

Gjennom året har Unicare Helse bistått selskapet i individuell sykefraværsoppfølging for å 
forebygge sykdom og/eller som et ledd for å komme raskt tilbake i arbeid. HMS rådgiver fra 
Unicare Helse har deltatt i AMU møter (pr. video). I tillegg er det gjennomført ergonomisk 
kartlegging av kontorarbeidsplasser, spesialt mtp hjemmekontor. 

Som følge av IA avtale for perioden 2019 — 2022, har partene i selskapet utarbeidet en 
handlingsplan med aktivitetsmål for perioden i forhold til Intensjonsavtalens delmål. 
Handlingsplanen fokuserer på to områder. For det første skal korttidsfraværet inntil 16 dager 
reduseres med 50% sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. For det andre skal det være 
fokus på et inkluderende arbeidsmiljø hvor stikkordene er forebygging, tilrettelegging og 
fleksibilitet. 

Likestilling og diskriminering 

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 
menn. Selskapet har i sin politikk innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og 
rekruttering. 

Ved utgangen av 2020 var det 38 ansatte i Delta Jobb og Kompetanse as, hvorav 43 % menn 
og 57 % kvinner. Ved inngangen til 2020 var det 43 ansatte, hvorav 47 % menn og 53 % 
kvinner. og gjennom året har det vært en gjennomstrømning på 50 ansatte i selskapet. 

Det er ingen vesentlige forskjeller på kvinners og menns lønn i samme stilling, og det er ikke 
bonusordninger i avlønningssystemet. 

 

Delta Jobb og Kompetanse AS har et mål om å unngå mobbing og utstøtning, og har i 2020 ingen 
rapporterte tilfeller.   

For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av 
arbeidsplassen. Som et ledd i arbeidet med tilrettelegging av fysiske forhold finnes det 
handikaptoaletter på alle kontorlokasjonene samt heis. 

Bemanning 

Det stilles krav til relevant høyskoleutdanning og relevant erfaring ved nyansettelser. 

Kompetansen utvikles og ivaretas gjennom årlige kurs og veiledning. IPS (individuell jobbstøtte) 
og lærende organisasjon har vært to fokusområder i 2020. 

Ytre miljø 

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

Delta Jobb og Kompetanse AS har i 2020 ikke hatt prosjekter relatert til forskning og utvikling; 

I 2020 fullførte Delta Jobb og kompetanse et prosjekt som skal utarbeide en kravspesifikasjon som 

skal være underlag for videre planlegging og utvikling av IT, relatert alle tilbud/leveranser (AFT og 

andre tiltak) fra Delta Jobb og kompetanse. Kravspesifikasjonen har fokus på digitale bidrag til:   
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• Økt opplevd kundeverdi for deltakere, veiledere, NAV og andre samarbeidspartnere  

• Mere effektiv administrasjon av tiltakene  

• Bedre resultatoppnåelse  

• Bedre kvalitet  

• Mer effektive veiledningsprosesser    

• Identifisere nye tjenester vi kan levere som understøttes av IT   

•  

Resultatdisponering 

Styret foreslår at årets resultat tilføres annen egenkapital.  

 

 

 

Askim, 16. april 2021 

        

Rune Kyrdalen  

Ole-Anders Hallgren 

Bodal  Lise Rognerud 

Administrerende 

direktør  Styrets leder  Nestleder 

     

     
        

Kaisa Storeheier  Jan Ivar Lorentzen  Vibeke Bugge 

Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

     

     
      

Håvard Lindheim     
Styremedlem     
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Dokument Styrets årsberetning 2020 Delta jobb og kompetanse er signert elektronisk av:

   

Ole-Anders Hallgren Bodal
Styreleder

Lise Rognerud
Styrets nestleder

Vibeke Bugge
Styremedlem valgt av ansatte

   

Håvard Lindheim
Styremedlem valgt av ansatte

Jan Ivar Lorentzen
Styremedlem

Kine Camilla Tøften Nessem
Varamedlem

Rune Kyrdalen
Adm.direktør

signerid:ds2055

Signert 26.04.21 av Bodal, Ole-
Anders Ø med BankID.

signerid:ds2057

Signert 20.04.21 av Rognerud, 
Lise med BankID.

signerid:ds2056

Signert 26.04.21 av Bugge, 
Vibeke med BankID.

signerid:ds2058

Signert 19.04.21 av Lindheim, 
Håvard med BankID.

signerid:ds2053

Signert 01.05.21 av Lorentzen, 
Jan Ivar med BankID.

signerid:ds2054

Signert 19.04.21 av Tøften, 
Kine med BankID.

signerid:ds2052

Signert 19.04.21 av Kyrdalen, 
Rune med BankID.
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Årsregnskap 2020
Delta Jobb og Kompetanse AS

Organisasjonsnr: 919 366 443
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Resultatregnskap
Delta Jobb og Kompetanse AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Annen driftsinntekt 1 38 739 465 47 603 100
Sum driftsinntekter 38 739 465 47 603 100

Varekostnad 897 878 969 484
Lønnskostnad 2 21 115 535 31 050 815
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 173 692 355 972
Annen driftskostnad 2 12 237 499 16 002 831
Sum driftskostnader 34 424 603 48 379 102

Driftsresultat 4 314 862 -776 002

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 95 768 75 628
Annen finansinntekt 0 8 699
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 5 744 3 575
Annen finanskostnad 646 928
Resultat av finansposter 100 866 86 973

Ordinært resultat før skattekostnad 4 415 727 -689 029

Årsresultat 6 4 415 727 -689 029

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 4 415 727 0
Overført fra annen egenkapital 0 689 029
Sum overføringer 4 415 727 -689 029

Delta Jobb og Kompetanse AS Side 2
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Balanse
Delta Jobb og Kompetanse AS

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 176 922 356 739
Sum varige driftsmidler 4 176 922 356 739

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 1 000 1 000
Andre langsiktige fordringer 2 508 775 432 580
Sum finansielle anleggsmidler 509 775 433 580

Sum anleggsmidler 686 697 790 320

Omløpsmidler

Varer
Lager av varer og annen beholdning 63 735 81 332
Sum varer 63 735 81 332

Fordringer
Kundefordringer 7 28 762 81 805
Andre kortsiktige fordringer 3 964 728 3 998 232
Sum fordringer 3 993 490 4 080 037

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 16 337 118 13 970 832
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 16 337 118 13 970 832

Sum omløpsmidler 20 394 343 18 132 201

Sum eiendeler 21 081 040 18 922 520

Delta Jobb og Kompetanse AS Side 3
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Balanse
Delta Jobb og Kompetanse AS

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 5 100 000 100 000
Overkurs 19 930 000 19 930 000
Annen innskutt egenkapital -11 570 -11 570
Sum innskutt egenkapital 20 018 430 20 018 430

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -3 513 658 -7 929 386
Sum opptjent egenkapital -3 513 658 -7 929 386

Sum egenkapital 6 16 504 772 12 089 044

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 7 858 849 2 089 505
Skyldig offentlige avgifter 1 314 618 1 619 141
Annen kortsiktig gjeld 7 2 402 802 3 124 830
Sum kortsiktig gjeld 4 576 269 6 833 476

Sum gjeld 4 576 269 6 833 476

Sum egenkapital og gjeld 21 081 041 18 922 520

16.04.2021
Styret i Delta Jobb og Kompetanse AS

Ole-Anders Hallgren Bodal
styreleder

Lise Rognerud
nestleder

Jan Ivar Lorentzen
styremedlem

Vibeke Bugge
styremedlem

Kaisa Bjerke Storeheier
styremedlem

Håvard Lindheim
styremedlem

Rune Kyrdalen
daglig leder
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Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter
Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.  
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og 
råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur 
på salgstidspunktet.
 
Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. 

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt 
kostnad, og fordeles over leieperioden.

Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det 
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av 
goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt 
kostnad, og fordeles over leieperioden.

Investeringer i andre selskaper 
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres 
ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i 
utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som 
datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når 
utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående

Varer 
Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto 
salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den 
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Side 52 av 98. Møte GF 1/21 12.05.21.  Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, års...



Noter til regnskapet 2020

perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet. Innskuddsfond og 
premiefond knyttet til pensjonsordningen er balanseført. 

Skatt 
Selskapet er en arbeidsinkluderingsbedrift som har attføring/arbeidsrettede tiltak som primært 
virksomhetsområde, og er ikke skattepliktig.  Regnskapet inneholder derfor ingen skattekostnad. 

 
Note 1 Offentlig tilskudd/refusjoner

2020 2019
Sum offentlig tilskudd/refusjoner -37 241 593 -45 825 526

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader 2020 2019

Lønninger 16 722 338 25 398 283
Arbeidsgiveravgift 2 435 320 3 896 831
Pensjonskostnader 1 259 105 1 682 718
Andre ytelser 698 771 72 984
Sum 21 115 535 31 050 815

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 33 51,3

Ytelser til ledende personer
Selskapets daglige leder har sitt ansettelsesforhold annet sted i konsernet.  Det benyttes innleide tjenester 
fra Deltagruppen AS til å drifte selskapet og hans lønn er inkludert i dette. 

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Innskuddsfond og premiefond knyttet til pensjonsordningen er oppført i balansen med kr 508 775.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør (eks.mva): 

Lovpålagt revisjon 66 410
Andre tjenester 18 141
Sum honorar til revisor 84 551

Note 3 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 667 884.
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Noter til regnskapet 2020

Note 4 Anleggsmidler
 
  Lisenser Driftsløsøre, 

inventar ol.
Sum

 
Anskaffelseskost pr. 01.01.20 218 544 2 560 940 2 779 484

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 22 000 22 000
- Avgang i året 43 269 43 269
= Anskaffelseskost 31.12.20 218 544 2 539 671 2 758 215

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 218 544 2 362 749 2 581 293
= Bokført verdi 31.12.20 0 176 922 176 922

Årets ordinære avskrivninger 173 692 173 692

Økonomisk levetid 3 år 3 år
     
     

Note 5 Aksjonærer
 
Aksjekapitalen i Delta Jobb og Kompetanse AS pr. 31.12 består av:
 Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 100 1 000,0 100 000
Sum 100  100 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
 Ordinære Eierandel Stemmeandel
Deltagruppen AS 100 100,0 100,0
 

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen 
Innskutt 

egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2019 100 000 19 930 000 -11 570 -7 929 386 12 089 044
Årets resultat 4 415 727 4 415 727
Pr 31.12.2020 100 000 19 930 000 -11 570 -3 513 658 16 504 772

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2020 2019

Kundefordringer 0 3 290
Sum fordringer 0 3 290

Gjeld 2020 2019

Leverandørgjeld -249 358 -1 536 384
Kortsiktig gjeld -184 808 -104 122
Sum gjeld -434 166 -1 640 505
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Noter til regnskapet 2020
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Dokument Delta Jobb og Kompetanse AS årsregnskap 2020 (003) er signert elektronisk av:

   

Ole-Anders Hallgren Bodal
Styreleder

Lise Rognerud
Styrets nestleder

Vibeke Bugge
Styremedlem valgt av ansatte

   

Håvard Lindheim
Styremedlem valgt av ansatte

Jan Ivar Lorentzen
Styremedlem

Kaisa Bjerke Storeheier
Styremedlem

 

Kine Camilla Tøften Nessem
Varamedlem

Rune Kyrdalen
Adm.direktør

signerid:ds2032

Signert 26.04.21 av Bodal, Ole-
Anders Ø med BankID.

signerid:ds2034

Signert 20.04.21 av Rognerud, 
Lise med BankID.

signerid:ds2033

Signert 26.04.21 av Bugge, 
Vibeke med BankID.

signerid:ds2035

Signert 19.04.21 av Lindheim, 
Håvard med BankID.

signerid:ds2029

Signert 01.05.21 av Lorentzen, 
Jan Ivar med BankID.

signerid:ds2030

Signert 19.04.21 av Storeheier, 
Kaisa M med BankID.

signerid:ds2031

Signert 19.04.21 av Tøften, 
Kine med BankID.

signerid:ds2028

Signert 19.04.21 av Kyrdalen, 
Rune med BankID.
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Årsregnskap 2020
DELTA NÆRING AS

Organisasjonsnr: 819 367 302
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Resultatregnskap
DELTA NÆRING AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 1 030 026 1 062 265
Sum driftsinntekter 1 030 026 1 062 265

Varekostnad 0 27 392
Lønnskostnad 1 4 987 15 839
Annen driftskostnad 1 1 416 486 1 541 402
Sum driftskostnader 1 421 473 1 584 633

Driftsresultat -391 447 -522 368

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 842 1 958
Annen finanskostnad 0 805
Resultat av finansposter 842 1 153

Ordinært resultat før skattekostnad -390 605 -521 215

Årsresultat 4 -390 605 -521 215

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 4 -390 605 -521 215
Sum overføringer -390 605 -521 215
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Balanse
DELTA NÆRING AS

Eiendeler Note 2020 2019

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 0 12 500
Andre kortsiktige fordringer 176 300 0
Sum fordringer 176 300 12 500

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 3 353 979 3 936 735
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 3 353 979 3 936 735

Sum omløpsmidler 3 530 279 3 949 235

Sum eiendeler 3 530 279 3 949 235
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Balanse
DELTA NÆRING AS

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 3 100 000 100 000
Overkurs 7 890 057 7 890 057
Annen innskutt egenkapital -11 570 -11 570
Sum innskutt egenkapital 7 978 487 7 978 487

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -4 502 558 -4 111 952
Sum opptjent egenkapital -4 502 558 -4 111 952

Sum egenkapital 4 3 475 929 3 866 535

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 128 9 927
Skyldig offentlige avgifter 10 24 556
Annen kortsiktig gjeld 53 211 48 217
Sum kortsiktig gjeld 54 349 82 700

Sum gjeld 54 349 82 700

Sum egenkapital og gjeld 3 530 279 3 949 234

16.04.2021
Styret i DELTA NÆRING AS

Ole-Anders Hallgren Bodal
styreleder

Lise Rognerud
nestleder

Jan Ivar Lorentzen
styremedlem

Kaisa Bjerke Storeheier
styremedlem

Vibeke Bugge
styremedlem

Håvard Lindheim
styremedlem

Rune Kyrdalen
daglig leder
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Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter
Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.  
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og 
råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur 
på salgstidspunktet.
 
Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt 
Selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift (AMB) og driver ikke skattepliktig virksomhet.  Regnskapet 
inneholder derfor ingen skattekostnad. 

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mv

Selskapet har ingen ansatte og driftes med innleide tjenester fra morselskapet.  

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2020.

OTP
Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktet å til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2020:  

Lovpålagt revisjon 12 000
Andre tjenester 8 000
Sum honorar til revisor 20 000
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Noter til regnskapet 2020

Note 2 Bankinnskudd

2020 2019

Bundne skattetrekksmidler 44 44

Note 3 Aksjonærer
 
Aksjekapitalen i DELTA NÆRING AS pr. 31.12 består av:
 Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 100 1 000,0 100 000
Sum 100  100 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
 Ordinære Eierandel Stemmeandel
Deltagruppen AS 100 100,0 100,0
 

Note 4 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen Innskutt 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2019 100 000 7 890 057 -11 570 -4 111 952 3 866 535
Årets resultat -390 605 -390 605
Pr 31.12.2020 100 000 7 890 057 -11 570 -4 502 558 3 475 929

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2020 2019

Gjeld 2020 2019

Leverandørgjeld 0 -8 799
Kortsiktig gjeld -4 987 -16 185
Sum gjeld -4 987 -24 984
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Dokument DELTA NÆRING AS årsregnskap 2020 er signert elektronisk av:
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Resultatregnskap
DELTA SKOLE AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 379 666 850 302
Annen driftsinntekt 1 14 074 098 25 823 695
Sum driftsinntekter 14 453 764 26 673 997

Varekostnad 56 368 370 987
Lønnskostnad 2 11 465 807 20 816 567
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 30 911 89 379
Annen driftskostnad 2 3 297 234 5 007 325
Sum driftskostnader 14 850 321 26 284 258

Driftsresultat -396 557 389 739

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 077 3 090
Annen finansinntekt 320 198
Annen finanskostnad 71 241
Resultat av finansposter 1 325 3 047

Ordinært resultat før skattekostnad -395 232 392 787

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Årsresultat -395 232 392 787

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 392 787
Overført fra annen egenkapital 395 232 0
Sum overføringer 5 -395 232 392 787
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Balanse
DELTA SKOLE AS

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 0 109 616
Sum varige driftsmidler 3 0 109 616

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 2 0 2 192 509
Sum finansielle anleggsmidler 0 2 192 509

Sum anleggsmidler 0 2 302 125

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 0 2 257 228
Andre kortsiktige fordringer 0 328 004
Sum fordringer 0 2 585 232

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 4 028 833 6 100 883
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 4 028 833 6 100 883

Sum omløpsmidler 4 028 833 8 686 114

Sum eiendeler 4 028 833 10 988 239
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Balanse
DELTA SKOLE AS

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 5, 6 100 000 100 000
Overkurs 5 3 425 942 3 425 942
Annen innskutt egenkapital 5 -11 570 -11 570
Sum innskutt egenkapital 3 514 372 3 514 372

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 -682 805 -287 573
Sum opptjent egenkapital -682 805 -287 573

Sum egenkapital 2 831 567 3 226 799

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 10 531 699 011
Skyldig offentlige avgifter 2 328 1 457 789
Annen kortsiktig gjeld 2 1 184 406 5 604 641
Sum kortsiktig gjeld 1 197 266 7 761 440

Sum gjeld 1 197 266 7 761 440

Sum egenkapital og gjeld 4 028 833 10 988 239
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Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Virksomheten er med virkning fra 1.8.2020 overdratt til Indre Østfold kommune, og det har ikke vært 
aktivitet i selskapet etter dette.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter
Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.  
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og 
råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur 
på salgstidspunktet.
 
Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. 

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt 
kostnad, og fordeles over leieperioden.

Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det 
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av 
goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den 
perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet. Forpliktelser eller 
pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke.  

Skatt 
Selskapet driver voksenopplæring i tråd med kommunenes plikt etter opplæring, og er ikke skattepliktig.  
Regnskapet inneholder derfor ingen skattekostnad.  
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Noter til regnskapet 2020

 1 Offentlige tilskudd/refusjoner

2020 2019

Deltageravgift voksenopplæring refundert fra kommuner 13 169 159 25 823 495

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader 2020 2019

Lønninger 8 981 644 17 261 563
Arbeidsgiveravgift 1 293 653 2 735 637
Pensjonskostnader 0 0
Andre ytelser 1 190 510 819 367
Sum 11 465 807 20 816 567

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 13 26

Ytelser til ledende personer
Selskapets daglige leder har sitt ansettelsesforhold annet sted i konsernet.  Det benyttes innliede tjenester 
fra Deltagruppen AS til å drifte selskapet og hans lønn er inkludert i dette.  

OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesbasert pensjonsforpliktelse, er i 2020 
overdratt Indre Østfold kommune i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av voksenopplæring i 
kommunen.  For 2019 var pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse inkludert i hhv langsiktig fordring og 
kortsiktig gjeld med kr 2 192 509.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 107 346. Beløpene er inkl. mva. 

Lovpålagt revisjon 62 205
Andre tjenester 45 141
Sum honorar til revisor 107 346

Note 3 Anleggsmidler
 
  Driftsløsøre, 

inventar ol.
Sum

 
Anskaffelseskost pr. 01.01.20 415 739 415 739

- Avgang i året 415 739 415 739
= Anskaffelseskost 31.12.20 0 0

Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20 306 123 306 123
+ Årets ordinære avskrivninger 30 911 30 911
- Avgang avskrivning 337 034 337 034
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20 0 0

= Bokført verdi 31.12.20 0 0
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Noter til regnskapet 2020

Økonomisk levetid 5 år
    
    

Note 4 Bankinnskudd

2020 2019

Bundne skattetrekksmidler 23 096 755 199

Note 5 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen 
egenkapital

Sum egenkapital

Pr. 01.01 100 000 3 425 942 -287 573 3 238 369
Årets resultat -395 232 -395 232
Pr 31.12 100 000 3 425 942 -682 805 2 843 137

Note 6 Aksjonærer
 
Aksjekapitalen i DELTA SKOLE AS pr. 31.12 består av:
 Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 100 1 000,0 100 000
Sum 100  100 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
 Ordinære Eierandel Stemmeandel
Deltagruppen AS 100 100,0 100,0
 

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2020 2019

Gjeld 2020 2019

Langsiktig gjeld 62 523 30 652
Leverandørgjeld 0 384 232
Sum gjeld 62 523 414 884
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Resultatregnskap
DELTAGRUPPEN AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 1 7 496 944 6 859 658
Annen driftsinntekt 89 456 60 045
Sum driftsinntekter 7 586 400 6 919 703

Lønnskostnad 3, 5 8 749 571 9 837 156
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 2 104 084 2 114 379
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 5 059 505 0
Annen driftskostnad 3 873 307 576 407
Sum driftskostnader 16 786 468 12 527 942

Driftsresultat -9 200 068 -5 608 239

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 275 168 272 980
Annen finansinntekt 504 760 1 033 836
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 6 -3 629 890 817 462
Annen finanskostnad 739 449 433
Resultat av finansposter 4 409 079 39 921

Ordinært resultat før skattekostnad -4 790 989 -5 568 318

Årsresultat 10 -4 790 989 -5 568 318

Overføringer
Overført fra annen egenkapital 4 790 989 5 568 318
Sum overføringer -4 790 989 -5 568 318
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Balanse
DELTAGRUPPEN AS

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter o.l. 4 23 900 59 750
Sum immaterielle eiendeler 23 900 59 750

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 10 845 093 25 740 163
Maskiner og anlegg 4 1 700 000 0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 211 166 461 637
Sum varige driftsmidler 4 12 756 260 26 201 799

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 6 22 812 268 19 182 378
Investeringer i aksjer og andeler 7 384 960 384 960
Sum finansielle anleggsmidler 23 197 228 19 567 338

Sum anleggsmidler 35 977 388 45 828 887

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 325 416 1 971 700
Andre kortsiktige fordringer 527 093 538 766
Sum fordringer 852 509 2 510 466

Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner 8 21 999 929 21 530 310
Sum investeringer 21 999 929 21 530 310

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 25 966 393 26 183 133
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 25 966 393 26 183 133

Sum omløpsmidler 48 818 832 50 223 909

Sum eiendeler 84 796 219 96 052 796
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Balanse
DELTAGRUPPEN AS

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 11 2 300 000 2 300 000
Annen innskutt egenkapital -11 570 -11 570
Sum innskutt egenkapital 2 288 430 2 288 430

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 79 812 204 90 949 117
Sum opptjent egenkapital 79 812 204 90 949 117

Sum egenkapital 10 82 100 634 93 237 547

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 5 696 450 959 547
Sum avsetning for forpliktelser 696 450 959 547

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 351 222 344 631
Skyldig offentlige avgifter 857 341 736 699
Annen kortsiktig gjeld 790 572 774 373
Sum kortsiktig gjeld 1 999 136 1 855 703

Sum gjeld 2 695 586 2 815 249

Sum egenkapital og gjeld 84 796 220 96 052 797

16.04.2021
Styret i DELTAGRUPPEN AS

Ole-Anders Hallgren Bodal
styreleder

Lise Rognerud
nestleder

Håvard Lindheim
styremedlem
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styremedlem

Kaisa Bjerke Storeheier
styremedlem

Rune Kyrdalen
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Indirekte kontantstrøm
DELTAGRUPPEN AS

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note 2020 2019
Resultat før skattekostnad -4 790 989 -5 568 318
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -93 681 -52 253
Ordinære avskrivninger 2 104 084 2 114 379
Nedskrivning anleggsmidler 1 429 615 817 462
Endring i kundefordringer 1 646 284 23 855 987
Endring i leverandørgjeld 6 591 -394 472
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn. -263 097 0
Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter 55 493 0
Endring i andre tidsavgrensningsposter 148 515 -127 530
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 242 816 20 645 255

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 93 681 70 000
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -28 124 -16 459
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -525 112 -21 081 201
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 6 729 524
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -459 555 -14 298 137

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -216 739 6 347 118
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 26 183 133 19 836 014
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt 25 966 394 26 183 132
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Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper
  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad 
inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger 
og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.  
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og 
råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur 
på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede 
utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid 
("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av 
driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell.
Utgifter til leie av øvrige driftsmidler kostnadsføres som operasjonell. Forskuddsbetalinger balanseføres 
som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for 
verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis 
balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det 
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. 
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i andre selskaper 
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres 
ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i 
utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som 
datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når 
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Noter til regnskapet 2020

utbyttet er vedtatt.
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen 
tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte 
gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap.

Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere 
betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. 
Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan 
refunderes eller redusere framtidige innbetalinger. 

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.

Skatt 
Selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift (AMB) og er ikke skattepliktig.  Regnskapet inneholder derfor ingen 
skattekostnad/avsetning.  

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med 
uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre 
måneder fra anskaffelsesdato.
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Noter til regnskapet 2020

Note 1 Offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd/refusjon i 2020 utgjør kr 348 536

Note 2 Bankinnskudd

2020 2019

Bundne skattetrekksmidler 456 338 395 883

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m

Lønnskostnader 2020 2019

Lønninger 6 943 565 7 684 821
Arbeidsgiveravgift 1 108 014 1 157 137
Pensjonskostnader 568 419 554 779
Andre ytelser 129 573 440 419
Sum 8 749 571 9 837 156

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 13,4 11,1

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 028 039 0
Annen godtgjørelse 8 818 0
Sum 1 036 857 0

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr:

Lovpålagt revisjon 102 870
Andre attestasjonstjenester 0
Andre tjenester 138 030
Sum honorar til revisor 240 900
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Noter til regnskapet 2020

Note 4 Anleggsmidler
 
  Lisenser Bygninger 

og tomter
Driftsløsøre, 
inventar ol.

Sum
 

Anskaffelseskost pr. 01.01.20 107 550 49 961 715 2 414 690 52 483 955
+ Tilgang kjøpte driftsmidler 28 124 28 124
- Avgang i året 23 743 806 589 192 24 332 998
= Anskaffelseskost 31.12.20 107 550 26 217 909 1 853 622 28 179 081

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 83 650 8 693 691 1 562 078 10 339 419
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.20 4 979 125 80 379 5 059 504
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20 83 650 13 672 816 1 642 457 15 398 923
= Bokført verdi 31.12.20 23 900 12 545 093 211 165 12 780 158

Årets ordinære avskrivninger 35 850 1 910 269 157 964 2 104 083
Årets nedskrivninger 4 979 125 80 379 5 059 504

Økonomisk levetid 3 år 33 år 3-10 år
      
      
Nedskrivning av driftsmidler i 2020 består bl.a av tidligere aktiverte påkostninger bygg vedr 
omgjøring/ombygging av lokaler tidligere år som ikke lenger er i bruk, nedslitt eller endret.                        
Det er foretatt en vurdering, og gjennomført en omklassifisering av tidligere aktiverte påkostninger bygg 
og inventar, til vedlikeholdskostnader. Endringen er bokført mot annen egenkapital med kr 6.345.924. 
 

Note 5 Pensjoner

OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som omfatter i alt 14 ansatte.  57,14% andel kvinner og 42,86% 
andel menn. 

Pensjonsforpliktelse: 
Kostnadsført innskudd utgjorde NOK 591 122 og NOK 609 367 i henholdsvis 2020 og 2019.

Selskapet har en forpliktelse til tidligere daglige ledere om etterbetalt pensjon.  Forpliktelsen er avsatt i 
balansen med kr. 696 450 som pensjonsforpliktelse over driften.  

Note 6 Datterselskap, TS og FKV
 

Kontor- 
kommune

Eier-
andel

Balanseført
verdi

Egenkapital Resultat

DS/FKV/TS
Delta Jobb og Kompetanse AS Askim 100,0% 16 504 772 16 504 772 4 415 727
Delta Næring AS Askim 100,0% 3 475 929 3 475 929 -390 605
Delta Skole AS Askim 100,0% 2 831 567 2 831 567 -395 232
Sum 22 812 268 22 812 268 3 629 890
 
Verdien av aksjer i Delta Jobb og Kompetanse AS er økt med reversert tidligere nedskrivning med 
kr.4.415.727. Anskaffelseskosten er pr 31.12.20 høyere enn bokført verdi. Verdien av aksjene i Delta 
Næring AS er ytterligere nedskrevet med kr 390.605 og Delta Skole AS kr 395.232.  
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Noter til regnskapet 2020

Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap
Anskaffelses

kost
Balanseført

verdi

Østfoldbadet AS 50 000 50 000
DNB AS 334 960 334 960
Sum 384 960 384 960
 

Note 8 Fond/verdipapirer
 

Balanseført
verdi

Markeds
verdi

Omløpsmidler
Eika kreditt 21 999 958 21 999 958
Sum 21 999 958 21 999 958
 

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2020 2019

Kundefordringer 249 358 1 929 415
Andre fordringer 252 318 134 773
Sum fordringer 501 677 2 064 188

Gjeld 2020 2019

Leverandørgjeld 0 -3 290
Sum gjeld 0 -3 290

Note 10 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen Innskutt 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2019 2 300 000 0 -11 570 90 949 117 93 237 547
Årets resultat -4 790 989 -4 790 989
Endre endringer -6 345 924 -6 345 924
Pr 31.12.2020 2 300 000 0 -11 570 79 812 204 82 100 634

Andre endringer:
Det er foretatt en grundig gjennomgang av driftsmiddelkartoteket i 2020 og omklassifisert 
enkelte aktiverte påkostninger tidligere år, til vedlikeholdskostnader.  Beløpet er bokført mot 
annen egenkapital. 
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Noter til regnskapet 2020

Note 11 Aksjonærer
 
Aksjekapitalen i DELTAGRUPPEN AS pr. 31.12 består av:
 Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 4 600 500,0 2 300 000
Sum 4 600  2 300 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
 Ordinære Eierandel Stemmeandel
Indre Østfold Kommune 3 682 80,0 80,0
Rakkestad Kommune 444 9,7 9,7
Skiptvet Kommune 242 5,3 5,3
Marker Kommune 232 5,0 5,0
Totalt antall aksjer 4 600 100,0 100,0
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Saksforside sak 5

Saksnavn Godkjenning av nye vedtekter

Saksnummer 5

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter Deltagruppen AS vedtekter 2021 Styredokument

Saksbeskrivelse

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner enstemmig de nye vedtektene.

Notater
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Vedtekter for Deltagruppen AS.      12. mai 2021 

 

§ 1 FORETAKSNAVN 
Selskapets foretaksnavn er Deltagruppen AS. Selskapet er opprettet med hjemmel i lov om 
aksjeselskaper av 13.06.1997 nr. 44. 

 

§ 2 FORRETNINGSKONTOR 
Selskapet har sitt forretningskontor i Indre Østfold kommune.  

 

§ 3 VIRKSOMHET 
Selskapets virksomhet består i å eie aksjer i datterselskaper som har opplæring, arbeidsinkludering, 
karriereveiledning og attføring som primære virksomhetsområder, samt annen virksomhet som står i 
naturlig tilknytning til dette.  

Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift. 

 

§ 4 AKSJEKAPITAL 
Selskapets aksjekapital er på NOK 2 300 000,- fordelt på 4 600 aksjer á NOK 500,- fullt innbetalt og 
lydende på navn.  

 

§ 5 GENERALFORSAMLING 

§ 5-1 Alminnelige bestemmelser 

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. 

Hver aksje gir én stemme. Aksjeeierne kan møte med to (2) representanter, men bare én har 
stemmerett.  

Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av 
generalforsamlingen. 

Aksjeeierne kan ta med rådgiver og gi denne rett til å uttale seg. 

Daglig leder og styreleder skal være til stede under generalforsamling. Styremedlemmene og daglig 
leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen. 

§ 5-2 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned. 

Ordinær generalforsamling innkalles av styret med minst fire ukers skriftlig varsel. Sakslisten skal gå 
frem av innkallingen.  

Sakspapirer skal oversendes eierne senest to uker før generalforsamling. Dette omfatter  

• årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning 

• andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

Generalforsamlingen behandler 

• Årsberetning og årsregnskap 

• Disponering av driftsresultat 

• Valg av styre, herunder leder og nestleder, og godtgjøring til styret 

• Valg av styre til datterselskapene 
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• Valg av revisor og godtgjørelse av revisor 

• Endring av vedtekter 

• Eierstrategi 

• Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

Generalforsamlingen får seg forelagt årsberetning og årsregnskap for datterselskapene, og behandler 
konsernregnskapet.  

Styret skal redegjøre for interne transaksjoner mellom selskapene i konsernet. 

Videre skal styret redegjøre for hovedtrekk og estimater i budsjett for kommende budsjettår 

§ 5-3 Ekstraordinær generalforsamling 

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. 

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets 
årsregnskap, eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det 
for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen 
en måned etter at kravet er fremsatt. 

Innkalling skal skje med minst to ukers varsel, med vedlagt saksliste og en orientering fra styret om 
grunnen for innkalling til møtet. 

§ 5-4 Saksgang i generalforsamlingen 

Generalforsamlingen åpnes av styres leder eller den styret har utpekt. Generalforsamlingen ledes av 
hovedaksjonær. 

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over aksjeeiere som har 
møtt, enten selv eller ved fullmektig.  

Som beslutning i generalforsamling gjelder flertallsavgjørelse. 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Fortegnelsen over de 
møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen. 

Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen 
blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet. 

 

§ 6 VALGKOMITÉ 
Selskapet skal ha en valgkomité som består av ordførerne i eierkommunene.  

Valgkomitéen skal avgi sin innstilling senest to uker før ordinær generalforsamling.  

Valgkomiteen skal i sitt arbeid med innstillingen legge til grunn at styret er et kollegialt organ, som 
settes sammen ut ifra krav til kompetanse og selskapets egenart. Styresammensetningen skal følge 
lovens krav om kjønnsbalanse. Habilitetskrav skal ivaretas. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for 
kontinuitet i styret, og skal i sitt forslag legge til grunn en delvis utskifting av styremedlemmene.  

Valgkomiteen innstiller på leder og nestleder. 

Innstilling skjer etter en forutgående dialog med sittende styreleder og evt. styremedlemmer. 
Valgkomitéen kan også ta kontakt med daglig leder. 

Valgkomitéen innstiller også på styremedlemmer til datterselskapene i konsernet. 
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§ 7 STYRET 

§ 7-1 Styrets medlemmer 

Selskapets styre skal bestå av til sammen fire (4) aksjonærvalgte medlemmer. Det velges to (2) 
numeriske varamedlemmer.  

Styrets leder, nestleder og styremedlemmer velges for to (2) år av gangen. Varamedlemmer velges 
for ett (1) år av gangen. 

Styret kan avgjøre at første varamedlem møter fast i styret. 

De ansatte har krav på representasjon i styret i henhold til aksjeloven § 6-4. De ansatte i konsernet 
regnes som ansatt i selskapet jf. aksjeloven § 6-5. 

To (2) av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte. Det velges to (2) numeriske 
varamedlemmer. 

§ 7-2 Styrets funksjon 

Styret skal påse at  

• selskapet drives i tråd med selskapets formål og selskapets styringsdokumenter, og innenfor 
vedtatte budsjetter  

• generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges  

• selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt  

• selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll  

Styret skal sørge for en forsvarlig assuranse av selskapets anliggender, varebeholdning og eventuelle 
andre eiendeler.  

Styret ansetter daglig leder for selskapet og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutter de 
generelle lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte. 

Styret fører tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instruks for 
daglig ledelse. 

Styret skal sørge for å underrette datterselskapene om forhold som kan ha betydning for konsernet 
som helhet. Styret skal også underrette datterselskapene om beslutninger som kan ha betydning for 
datterselskapene, før endelig beslutning treffes. 

§ 7-3 Styrets møter og saksbehandling 

Styret skal møte regelmessig etter innkalling av styrets leder. Innkalling og melding om saker til 
styrebehandling skal gjøres på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrets møter og 
saksbehandling ledes av styreleder. 

Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig 
vedtak krever simpelt flertall av de møtendes stemmer. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke 
vedtatt.  

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis 
hvem som har stemt for og imot. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i 
styrebehandlingen. Møteprotokollen oversendes eierne. 

 

§ 8 DAGLIG LEDER 

§ 8-1 Daglig leders oppgaver og myndighet 

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og personalforvaltning, og skal 
følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.  
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Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor 
betydning. Strategiske spørsmål og saker av prinsipiell betydning skal legges frem for styret. 

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets 
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om 
avgjørelsen. 

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 
foreligger inhabilitet anvises av styrets leder, eller den styreleder bemyndiger 

§ 8-2 Daglig leders rett og plikter overfor styret 

Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder.  

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre 
annet er bestemt av styret i den enkelte sak.  

Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling. 

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. 
Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. 

§ 8-3 Daglig leders dialog og samhandling med eierne 

Daglig leder skal ha en åpen dialog med administrasjonen i eierkommunene, om kostnader og 
kvalitet på tjenester som leveres til kommunene fra konsernet. 

 

§ 9 SELSKAPETS REPRESENTASJON  
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.  

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma.  

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.  

 

§ 10 REGNSKAPSFØRING OG REVISJON  
Selskapet fører regnskap etter regnskapsloven. 

Generalforsamlingen velger revisor for selskapet. 

 

§11 AKSJEOVERDRAGELSE 
Aksjer i selskapet skal kun eies av kommuner. 

 

§ 12 ENDRING AV VEDTEKTER 
Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvor minst 85% av aksjekapitalen 
er representert. Endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler (2/3) av de avgitte 
stemmer på generalforsamlingen. 
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§ 13 OPPLØSNING AV SELSKAPET 
Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen, hvor minst 85% av aksjekapitalen 
er representert. Gyldig vedtak om oppløsning tilslutning fra minst to tredeler (2/3) av de avgitte 
stemmer på generalforsamlingen. 

Dersom det blir gjort vedtak om oppløsning av selskapet, skal generalforsamlingen velge et 
avviklingsstyre. Avviklingsstyret avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler 
gjeld.  

Resterende formue skal – i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene – nyttes til 
tiltak i samsvar med selskapets formål.  

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige 
tilskuddsinstitusjonene for uttalelser. 

 

§ 14 AKSJELOVEN 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om aksjeselskaper.  
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Saksforside sak 6

Saksnavn Virksomhet i Delta Skole innen regelverk for utvidet egenregi

Saksnummer 6

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Delta Skole AS har tidligere levert voksenopplæringstjenester til eierkommunene innen regelverket for 
utvidet egenregi. Indre Østfold kommune tok selv over driften av dette tilbudet i 2. halvår 2020. 

Deltagruppen har høy kompetanse på sykefraværsoppfølging og det står spesifisert i eierstrategien for 
Deltagruppen at eierkommunene skal benytte Deltagruppen til sykefraværsoppfølging blant 
eierkommunenes ansatte. 

I IA avtalens siste utgave har det kommet til individrettede oppfølgingstiltak innen sykefraværsoppfølging, 
dette kalles ekspertbistand. 

Deltagruppen ønsker å tilby dette tiltaket til sine eiere innenfor regelverket for utvidet egenregi. Tiltaket vil 
være finansiert av tilskudd fra NAV etter søknad og dermed kostnadsfritt for eierkommunene. 

 

Videre vurderes det å bytte navn på Delta Skole AS for å bedre reflektere en nye virksomheten.

 

 

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar å benytte Deltagruppens datterselskap Delta Skole AS til tiltaket 
ekspertbistand (som er en del av IA avtalen) innenfor regelverket for utvidet egenregi og ber 
Generalforsamlingen i Delta skole AS om å vedtektsfeste dette.

2. Generalforsamlingen støtter forslaget om å bytte navn på Delta Skole.

Notater
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Saksforside sak 7

Saksnavn Orientering om vurderinger rundt kapitaluttak.

Saksnummer 7

Sakstype Orientering

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Eierkommunene har iverksatt en utredning rundt mulighetene for å hente ut overskuddslikviditet fra 
Deltagruppen. Styreleder i Deltagruppen  redegjør for status i saken.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.

Notater
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Saksforside sak 8

Saksnavn Informasjon om behov for oppussing av Deltagruppens lokaler i Myrveien 2 i 
Askim

Saksnummer 8

Sakstype Orientering

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter 2021.03.03_plantegning Myrveien 2 Styredokument

Priskalkyle ombygging Deltagruppen MYRVEIEN_ Styredokument

Saksbeskrivelse

Deltagruppen gjennomfører brukerundersøkelser to ganger pr. år. Deltakere i AFT tiltaket er 
respondenter i undersøkelsen. Et av spørsmålene i undersøkelsen er; hva er du minst fornøyd med i 
gjennomføringen av tiltaket. For respondentene i Askim er svaret det samme ved hver undersøkelse. 
Utformingen av lokalene er det deltakerne er minst fornøyd med. Arealene er uoversiktlige med mange 
lange og trange ganger uten vinduer. Deltakerne føler seg gjemt bort langt bak i lokalene. 

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har Administrasjonen satt i gang et prosjekt for å sette i 
stand  lokalene til dagens standard. Det har blitt engasjert en arkitekt som har tegnet et forslag til ny 
utforming av lokalene og en priskalkyle er utarbeidet. Se vedlegg. 

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen om oppussing av lokalene i Myrveien 2 i Askim til etterretning.

Notater
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Delta Gruppen- Myrveien   
FORELØPIG PRISKALKYLE 25.02.2021

BRA 416

KONTO Pris/m2 Pris

1 Felleskostnader 1 192 495 872

2 Bygning (rehabilitere eksisterende) 5 027 2 091 296

3 VVS-installasjoner 2 374 987 584

4 Elkraft  2 645 1 100 320

5 Tele og automatisering  386 160 576

6 Andre installasjoner (6 x standard lader for el-bil og kjøkken) 938 390 000

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 5 225 648

7 Utendørs 0

SUM ENTREPRISE KOSTNAD 5 225 648

8 Generelle kostnader (ca 15 % av entreprisekostnad) 783 847

SUM BYGGEKOSTNADER 6 009 495

10 MVA 25% 1 502 374

SUM 1-10 BASISKOSTNAD 7 511 869

11 Forventet tillegg 10%  (av byggekostnad) 600 950

SUM 1-11 FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD 8 112 819

12 Usikkerhetsavsetning 15%  (av byggekostnad) 901 424

SUM 1-12 KOSTNADSRAMME 9 014 243

* Norsk prisbok versjon 2020_2 er benyttet som utgangspunkt for kalkylen
* Kalkylen inkluderer ikke kostadene for et nytt inngangsparti

*T.O. ved gjennbruk av kjøkkenskrog forventes vesentlig lavere pris på kjøkken 

* Møblering er ikke tatt med i priskalkyle. Se vedlegg fra Sørlie

Antatt pris for nytt inngangsparti ca 15 000/18 000 kr eks. mva. per m2.

Antatt pris for foldevegg mellom grupperom 121 og 122 kr. 90.000 eks mva.
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Saksforside sak 9

Saksnavn Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Saksnummer 9

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

I henhold til Aksjelovens  er det generalforsamlingen som fastsetter styrets godtgjørelse.§ 6-10

Honorar av styremedlemmer indeksreguleres etter kommunal deflator, med utgangspunkt i 
opprinnelige satser

Veksten fra 2020 til 2021 er anslått til 2,7 %. Styrets godtgjøring fra mai 2021 blir da

Honorar pr. møte 1,027 * 3 000,- 3 081,-
Styreleders tilleggshonorar 1,027 * 30 000,- 30 810,-

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse fastsettes til:

Honorar pr. møte 1,027 * 3 000,- 3 081,-
Styreleders tilleggshonorar 1,027 * 30 000,- 30 810,-

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Notater
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Saksforside sak 10

Saksnavn Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Saksnummer 10

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Forslag til revisors godtgjørelse: Betales etter tilbud fra offentlig konkurranse og tilleggsarbeider etter 
regning

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Notater
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Saksforside sak 11

Saksnavn Styrevalg

Saksnummer 11

Sakstype Beslutning

Behandlingstidspunkt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Generalforsamlingen velger styret i henhold til Aksjelovens .§ 6-3

De ansatte har rett til valg av styremedlemmer, jamfør Aksjelovens § 6-4.

Styrets tjenestetid er regulert i Aksjelovens .§ 6-6
Det er viktig å merke seg punkt (3) som lyder: Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli 
stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

 

Dagens styre har følgende sammensetning:

Ole Anders Bodal, Styreleder (på valg i 2021)

Lise Rognerud, styremedlem (på valg i 2021)

Jan Ivar Lorentzen, styremedlem (på valg i 2022)

Kaisa Storeheier, styremedlem (på valg i 2022)

Kine Camilla Tøften Nessem, 1.vara styremedlem (på valg i 2021)

Arne Fossum, 2.vara styremedlem (på valg i 2022)

Ansattvalgte representanter, valgt av og blant de ansatte:

Håvard Lindheim, ansattvalgt styremedlem  (på valg i 2021)

Vibeke Bugge, ansattvalgt styremedlem ( på valg i 2022)

Harald Kruse Gulliksen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2021)

Marianne Svae, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Kjersti Ane Johansen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

 

Forslag til nytt styre:

Ole Anders Bodal, Styreleder (på valg i 2023)

Lise Rognerud, styremedlem (på valg i 2023)

Jan Ivar Lorentzen, styremedlem (på valg i 2022)
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Kaisa Storeheier, styremedlem (på valg i 2022)

Kine Camilla Tøften Nessem, 1.vara styremedlem (på valg i 2022)

Arne Fossum, 2.vara styremedlem (på valg i 2022)

Ansattvalgte representanter, valgt av og blant de ansatte:

Harald Kruse Gulliksen, ansattvalgt styremedlem  (på valg i 2023)

Vibeke Bugge, ansattvalgt styremedlem ( på valg i 2022)

Håvard Lindheim, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Marianne Svae, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Kjersti Ane Johansen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Ole Anders Bodal, Styreleder (på valg i 2023)

Lise Rognerud, styremedlem (på valg i 2023)

Jan Ivar Lorentzen, styremedlem (på valg i 2022)

Kaisa Storeheier, styremedlem (på valg i 2022)

Kine Camilla Tøften Nessem, 1.vara styremedlem (på valg i 2022)

Arne Fossum, 2.vara styremedlem (på valg i 2022)

Ansattvalgte representanter, valgt av og blant de ansatte:

Harald Kruse Gulliksen, ansattvalgt styremedlem  (på valg i 2023)

Vibeke Bugge, ansattvalgt styremedlem ( på valg i 2022)

Håvard Lindheim, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Marianne Svae, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Kjersti Ane Johansen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

 

Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig.

Notater
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