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Virksomhetens art og tilholdssted
Virksomhet ens f ormål beskrives i virksomhet ens vedt ekt er:
Selskapet s navn er Velle Gruppen AS, og er en arbeids- og inkluderingsbedrif t .
Selskapet skal ikke ha som f ormål å skaf f e aksj eeierne økonomisk ut byt t e.
Selskapet s overskudd skal f orbli i bedrif t en f or å st yrke f ormålet og f remt idig
drif t ».
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Konsernet Velle Gruppen AS er en virksomhet som omf at t er produksj on,
barnehagedrif t , salgs- og servicevirksomhet med f okus på f ormidling og opplæring/
kompet anseut vikling på arbeidsplassen. Konsernet driver sin virksomhet innen
Vest f old og Telemark f ylke i kommunene Holmest rand, Tønsberg og Sandef j ord.

Visj on og mål
Velle Gruppen AS sin visj on:
«Et sel skap som inspi r er er og mot i ver er t i l l i kever d. »

Velle Gruppens visj on:
"Vel l e – f or bedr er mennesker s l i v gj ennom en meningsf ul l hver dag. "
Velle Gruppens overordnede mål og ambisj on:
«Vår ambi sj on er å vær e en l edende akt ør på å i nt egr er e, inspi r er e og
vei l ede mennesker t i l å ut vi kl e seg. »
Gj ennom å f ormidle våre målgrupper t il arbeid underbygges det overordnede målet
f or Velle Gruppen AS.
Vi skal nå vår visj on og overordnede mål gj ennom åpenhet i alle prosesser,
samarbeid innen- og på t vers av f agmilj øer int ernt og ekst ernt . Det skal leveres
kvalit et i henhold t il våre st andarder i alle deler av vår virksomhet på t j enest er og
produkt er.
Kult uren t il Velle Gruppen AS skal preges av Troverdighet , Ent usiasme og
Nyt enkning.
Velle Gruppen best år av selskapene Velle Gruppen AS, Velle Ut vikling AS,
Vellebarnehagene AS, Velle Ut danning AS og Velle Eiendom AS, og denne beret ning
dekker dermed hele konsernet med alle dat t erselskaper.
Velle Gruppen AS

1

Velle Utvikling AS
Tilt ak:
Tilt aksavdelingen t ilbyr t j enest er t il NAV, Kriminalomsorgen, Flykt ning t j enest en i
Færder Kommune, omkringliggende kommuner, samt Vest f old og Telemark
Fylkeskommune. Tj enest ene vi t ilbyr er t ilt akene Arbeidsf orberedende t rening
(AFT), lenkesoning og f rigang, Kvalif isering i arbeidsmarkedsbedrif t (KIA),
int roduksj onsprogram f or minorit et sspråklige (INTRO), f agopplæring f or ungdom
med nedsat t arbeidsevne (OKTAV), AMO praksisnære kurs, Jobbst øt t e HELT MED,
TAF, samt ordinære lærlingeløp med ekst ramidler.

For året 2020 har Velle gj ennom sine t ilt ak bist åt t 106 j obbsøkere f ra NAV herav 10
sonende, 60 minorit et språklige, og 34 OKTAV-elever, 1 HELT MED og 7 lærlinger
med ekst rat ilskudd og 16 TAF elever. Tot alt 230 personer t il enhver t id som f år
bist and f ra veiledere ansat t i Tilt aksavdelingen og på våre arenaer.

Tiltak
AFT ordinær
KIA
Antall formidlinger
•
•

Mål
50%
70%
-
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RESULTATER 2020:

Resultat
52,0 %
85,7 %
50

Ingen klager i Kvalitetsutvalget fra våre jobbsøkere
Ingen klager fra NAV på rapportering

Result at et av f ormidlingsarbeidet er lit t over result at målet . Tilbakemeldingen f ra
NAV et t er gj ennomgangen av Velle Ut viklings AS sine result at er f or året 2020 var
svært posit ive, og de bemerker at vi har levert godt gj ennom hele perioden, også
med t anke på overf øringen t il digit al veiledning et t er 12. mars 2020. Vår
at t f øringsvirksomhet er re-sert if isert gj ennom Equass i mars 2020.

Fremmedspråklige og f lykt ninger:
Velle Ut vikling AS har i 2020 f ort sat t drif t en av int roduksj onsprogrammet f or
minorit et språklige. Gj ennom int roduksj onsprogrammet t ilbyr vi opplæring i norsk,
samf unnsf ag og t emaundervisning, i kombinasj on med f ormidling t il arbeid eller
ut danning. Int roduksj onsprogrammet har en varighet på 8 år og er et t et t
samarbeid med Flykt ning t j enest en og NAV i Færder kommune. Det bemerkes at vi
f ort sat t ser nedgang i ant all bosat t e f lykt ninger i Færder Kommune, men at ant all
f amiliegj enf orent e vil øke. Result at ene f or 2020 er som t idligere år godt over
målkravet .
Se t abell under:
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Mekanisk produksj on i Tønsberg:
Velle Ut vikling AS driver mekanisk produksj on som opplærings- og
arbeidst reningsarena i lokalene i Tønsberg. Produksj onen drives som en ordinær
arbeidsplass med int egrert opplæring og arbeidst rening. Produksj onen hadde i
2020 lit t nedgang i omset ning i henhold t il budsj et t . Vi ser det t e som en
konsekvens av markedet s svingninger et t er 12. mars og endrede f orut set ningene
med Covid-19.

Vellebarnehagene AS
Våre barnehager oppleves å være at t rakt ive. Alle barnehagene har et godt
samarbeid med sine respekt ive kommuner.
Foreldreundersøkelsen 2020 viser at barnehaget ilbudet som gis t il barn og
f oreldre/ f oresat t e i Vellebarnehagene AS oppleves kvalit et smessig veldig godt , og
bedre result at enn gj ennomsnit t et i de respekt ive kommuner og landsgj ennomsnit t .
I 2020 er 8 lærlinger med ekst rat ilskudd, og 3 KIA delt akere på t ilt ak.

Velle Utdanning AS
Selskapet har som ambisj on å t ilt rekke seg kunder som ønsker kompet anseheving i
f orm av f agbrev, kompet ansebevis eller sert if iseringer knyt t et t il mekanisk
produksj on og byggdrif t er. Selskapet skal på sikt levere anbudsut sat t e t j enest er t il
privat - og of f ent lig sekt or. Selskapet skal ikke et ablere skole som underlegges
Privat skoleloven.
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Velle Eiendom AS
Selskapet ble et ablert i 2020 et t er oppkj øp av Kaigat en Eiendom AS. Selskapet leier
ut t il Velle Ut vikling AS hvor det er et ablert 3 nye arenaer.

Fortsatt drift i Velle Gruppen AS med datterselskaper og Konsernet
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekref t es det at f orut set ningene om f ort sat t
drif t er t il st ede. Til grunn f or det t e vises det t il selskapenes og Konsernet s
egenkapit alandel, gode likvidit et , budsj et t f or 2021 og Konsernet s langsikt ige
st rat egiske prognoser f or årene f remover. Bedrif t en er nå i en posit iv økonomisk og
f inansiell st illing.
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Pandemiens innvirkning og fremtidig utvikling
2020 ble f or Konsernet med dat t erselskaper et år hvor det har vært j obbet med å
sikre f orsvarlig drif t gj ennom f okus på smit t evern, økonomi og kost nadskont roll. Vi
st art et året med å vedt a ny st rat egi f or Velle Gruppen AS som nå er implement ert ,
og dat t erselskapene har ut arbeidet / st art et arbeidet med egne handlingsst rat egier.
Da Covid-19 t raf f oss i mars 2020 f orvent et vi at Arbeids & Inkluderingsbransj en
t rolig ville f å et st ørre og t ydeligere ansvar f or nye t ilt ak. Så langt opplever vi ikke
en st or endring, med unnt ak av enkelt e prakt iske AMO kurs.
Vi har opplevd, og f orvent er, en st ørre risiko med t anke på kundef ordringer og
lavere t akt rundt igangset t ing av st ørre prosj ekt er. Det t e kan berøre vår mekaniske
produksj on. Det vil ikke f å innvirkning på ant all delt akere som kan, og vil, f å
mulighet t il arbeidst rening og f agbrev løp i t ilknyt ning t il produksj onen. Velle skal
ha langsikt ige perspekt iv på våre kunder og et t erst rebe at ordrereserven er st abil.
Det pågående arbeidet med kvalit et sf orbedringer har result ert i et lavt ant all
reklamasj oner og t ilf redsst illende leveringspresisj on. Produksj onen er godkj ent i
henhold t il ISO 9001-2015.
Vi ser at det f ort sat t , f or oss og alt annet næringsliv, vil være svært krevende i
året som kommer. Men det vil kunne åpne seg nye mulighet er f or selskapet knyt t et
opp mot den økende andelen av arbeidst akere som st år på ut siden av arbeidsliv og
ut danning. Vi er derf or posit ivt avvent ende med t anke på den konkurransesit uasj on
Velle Gruppen AS bef inner seg i. Det åpnes f or f lere og nye mulighet er t il å bist å
NAV, kommuner og f ylker med å f å f olk inn i ut danningsløp som f ører t il f ormell
kompet anse eller varig arbeid.
Selskapet ble i f ebruar 2021 godkj ent som t ilt aksarrangør ut en anmerkninger f or
f ire nye år. Vi opplever NAV f ort sat t har f okus på at t ilt akene skal ha en st erk
t ilknyt ning t il det ordinære arbeidsliv. Gj ennom 2020 ble det en f ordel f or
selskapet at vi kunne t ilby arbeidspraksis på våre arenaer når delt akere i privat
lokalt - og regionalt næringsliv har måt t et avslut t e sine ut plasseringer, eller at det
Velle Gruppen AS
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var vanskelig å f å ut plasseringer grunnet innst ramminger, nedleggelser og
permit t eringer.
Vi opplever at AFT t ilt aket f ort sat t kan t ilret t elegge f or opplæring der det er
hensikt smessig f or delt ageren – alt så at den skal gå mot f ormell kompet anse.
Vest f old og Telemark Fylke, samt omkringliggende kommuner har i st ørre grad
et t erspurt t ilt ak f or personer med ekst ra behov f or st øt t e t il f agopplæring, og Velle
Ut vikling og Vellebarnehagene har t ot alt t at t inn 13 lærlinger med f orst erkning/
ekst ramidler, samt 1 lærling med Udir midler.
Våre kunder ser at selskapet s int erne arenaer er svært godt egnet t il å ivaret a de
f orvent ningene som ligger, med de krav og f orut set ninger som Regj ering og St ort ing
legger t il grunn, ikke minst under den pågående pandemien.
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Det er f ort sat t et høyt f okus på at Velle Gruppen AS de kommende årene skal
arbeide med å videreut vikle t ilt ak f or ulike målgrupper. Selskapet rust er seg f or
f remt idig anbudsut sat t e NAV-t ilt ak og yrkesopplæring f or de med nedsat t
arbeidsevne.

Redegj ørelse for årsregnskapet i konsernet
Omset ningen i konsernet ble kr 110 mill. i 2020, det samme som i 2019.
Årsresult at et f or 2020 viser et posit ivt result at på kr. 2 202 967 f ør skat t og kr.
1 951 999 et t er skat t .
Det er ikke invest ert i midler t il Forskning og ut vikling i 2020.
Drif t sresult at et f or Konsernet ble i 2020 posit ivt med kr 2 683 412.
Konsernet s likvidit et sbeholdning var kr 21, 6 mill. pr. 31. 12. 2020 sammenlignet med
kr 19, 1 mill. i 2019.
Tot alkapit alen var ved ut gangen av året kr 79, 2 mill. , sammenlignet med kr 73, 8
mill. året f ør. Egenkapit al 31. 12. 2020 var kr 45, 5 mill. Egenkapit alandelen pr.
31. 12. 2020 var 57, 5 %, sammenlignet med 58, 9 % pr. 31. 12. 2019.

Redegj ørelse for årsregnskapet i morselskapet Velle Gruppen AS
Selskapet s omset ning best o i 2020 kun av leieinnt ekt er og var på 1, 9 mill. Fj oråret s
omset ning best o av ordinær drif t . Årsresult at et f or 2020 viser et posit ivt result at
på kr. 801 900, Egenkapit alen er på 44, 5 mill. og ut gj ør hele 87 % av t ot alkapit alen. Selskapet s
likvidit et sbeholdning ut gj ør 5, 71 % av t ot alkapit alen. Drif t sresult at et f or selskapet
var også posit ivt med kr. 214 464 f or 2020.
Det er ikke invest ert i midler t il Forskning og ut vikling i 2020.
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Kontantstrøm og likviditet
St yret har ingen komment arer t il endringene i kont ant st rømmen ut over de som
kommer f rem av kont ant st rømsanalysen. Når det gj elder selskapet s likvidit et ut gj ør
sum bankinnskudd og kont ant er 27, 3 % av t ot alkapit alen.

Finansiell risiko
Selskapet har moderat risiko knyt t et t il leverandører og kunder. Endringen i
realøkonomi f or våre kunder blir f ulgt nøye. Risikoen f or t ap på f ordringer blir
vurdert som lav. Overvåkning av vår kundereskont ro har vært høy i 2020.
All handel er i norske kroner og bedrif t en har ingen valut arisiko.
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Selskapet er ikke eksponert f or endringer i rent emarkedet .

Arbeidsmilj øet og personale
Velle Gruppen AS har pr 31. 12. 20 117 ordinært ansat t e, hvorav 108 er i
helt idsst illinger. I t illegg kommer personell som er på lærlingkont rakt er og andre
kvalif iseringst ilt ak som er lønnet av Velle Ut vikling AS. I alt ble det ut f ørt 109
årsverk i 2020 mot 124 i 2019.
Velle Gruppen AS har et solid og godt omdømme noe som bekref t es av de som
søker arbeid og t ilt ak hos bedrif t en. Det er gj ennomf ørt oppf ølging og
t ilret t eleggingst ilt ak på arbeidsmilj ø- og HMS relat ert e områder.
Velle Gruppen AS skal være en arbeidsplass hvor den enkelt e skal f inne seg t il ret t e
i et inkluderende og t rygt arbeidsmilj ø. Bedrif t en har i 2020 f rem t il 28. 2. 20 hat t
avt ale med bedrif t shelset j enest e, E2 Helse i Sandef j ord, f or så å gå over t il
St amina Helse (Avonova). Bedrif t en har st erkt f okus på f orebyggende HMS arbeid og
målet er st adig å j obbe med f orbedringsarbeid f or å oppret t holde en god og akt iv
HMS kult ur i Velle Gruppen AS. En kult ur våre delt agere kan t a med seg som en
posit iv erf aring t il nye arbeidsplasser eller videre ut danning.
Bedrif t en har et syst em f or varsling og et klagebehandlingssyst em f or j obbsøkere/
delt agere. Det er i 2020 innkommet en varsling som er behandlet et t er bedrif t ens
arbeidsreglement .
Det har ikke vært noen alvorlige ulykker i bedrif t en 2020.
Bedrif t ens f ast e ansat t e har hat t et t ot alt sykef ravær på 7, 44 % i 2020,
sammenlignet med 5, 28 % i 2019. Det arbeides syst emat isk med oppf ølging
i samarbeid med bedrif t shelset j enest e, ledelsen og den enkelt e f or å f orebygge,
samt idig som det t ilret t elegges t ilt ak i f orbindelse med sykef ravær. Vi har under
pandemien opplevd et høyere sykef ravær enn f orvent et , og t ilskriver økningen
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koronalrelat ert f ravær knyt t et t il karant ene og svært lav t erskel f or f ravær –
spesielt i Vellebarnehagene.

Milj ørapportering
Selskapet s virksomhet er medf ører ubet ydelig påvirkning av det yt re milj ø.
Bedrif t en har et ablert kildesort ering på met aller, papir, plast og mat avf all i alle
drif t senhet er og rapport erer årlig sine milj øprest asj oner t il St if t elsen Milj øf yrt årn.
Bedrif t ens virksomhet er på St ensarmen i Tønsberg er Milj øt årnsert if isert .

Likestilling
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Velle Gruppen AS skal være en arbeidsplass hvor det råder f ull likest illing mellom
kvinner og menn. Bedrif t en legger vekt på at det ikke skal f orkomme
f orskj ellsbehandling grunnet kj ønn, i saker som lønn, avansement og rekrut t ering.
Arbeidst idsordninger i selskapet f ølger av de ulike st illingene og er uavhengig av
kj ønn.
St yret har hat t 3 kvinnelige medlemmer i 2020 og 4 menn. Ledert eamet i Velle
Ut vikling AS best år av 2 kvinner og 4 menn, og ledert eamet i Vellebarnehagene
best år av 6 kvinner og 2 menn. Andelen av kvinner og menn i virksomhet en er
66, 7 % kvinner og 33, 2 % menn.
På sent rale personalområder er f ordelingen mellom kj ønn som f ølger inkludert :
Mekanisk
0 kvinner og
Barnehager
63 kvinner og
Fagavdelingen
10 kvinner og
Administ rasj on/ byggdrif t 5 kvinner og

17 menn
7 menn
7 menn
8 menn

Diskriminering og tilgj engelighet
Diskrimineringslovens f ormål er å f remme likest illing, sikre like mulighet er og
ret t ighet er og å hindre diskriminering på grunn av et nisit et , nasj onal opprinnelse,
avst amning, hudf arge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider akt ivt ,
målret t et og planmessig f or å f remme lovens f ormål innenf or vår virksomhet .
Akt ivit et ene omf at t er blant annet rekrut t ering, lønns- og arbeidsvilkår,
f orf remmelse, ut viklingsmulighet er og beskyt t else mot t rakassering.
Bedrif t en har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke f orekommer
diskriminering på grunn av nedsat t f unksj onsevne. Bedrif t en arbeider akt ivt og
målret t et f or å ut f orme og t ilret t elegge de f ysiske f orholdene slik at virksomhet ens
ulike f unksj oner kan benyt t es av f lest mulig. For arbeidst akere eller arbeidssøkere
med nedsat t f unksj onsevne f oret as det individuell t ilret t elegging av arbeidsplass og
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arbeidsoppgaver. Som et ledd i arbeidet med t ilret t elegging av f ysiske f orhold har
selskapet universell ut f orming.

Aksj eeierforhold
Aksj ekapit alen er kr 1 000 000, - f ordelt på 2000 aksj er. Aksj ene er f ordel t mellom
omkringliggende kommuner (48, 95 %), egne / privat e / ideelle organisasj oner
(18, 55 %) og Velle Ansat t e st if t else (32, 5 %). Se egen not e i selskapsregnskapet .

Styrets arbeid i 2020
St yret har i 2020 gj ennomf ørt 8 st yremøt er. Generalf orsamling er gj ennomf ørt i
henhold t il bedrif t ens vedt ekt er og i samsvar med lover f or aksj eselskap.
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St yret har den oppf at ning at selskapet drives i henhold t il norske lover og
f orskrif t er, og i samsvar med eiernes int eresse f or en langsikt ig vekst av
virksomhet en, slik at gode at t f øringst j enest er leveres i f ylket Vest f old og
Telemark. Salg av mekanisk produksj on f oregår nasj onalt og int ernasj onalt .

Årsresultat og disponeringer
St yret f oreslår f ølgende disponering av årsresult at et i Velle Gruppen AS:
Året s overskudd kr 1 951 99 overf øres t il Annen egenkapit al i Konsernet Velle
Gruppen AS. Tilsvarende f or morselskapet Velle Gruppen AS; året s overskudd
kr. 801 900 overf øres annen egenkapit al i sin helhet .
Velle Ut vikling AS er en godkj ent t ilt aksarrangør f or Arbeids- og velf erdset at en
(NAV). Det f orut set t er som det st år i vedt ekt ene at det ikke ut bet ales ut byt t e t il
selskapet s eiere.
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Runar Andre Larsen
St yr el eder

Heidi Aas Larsen
Nest l eder

Live Halst ensgård Pedersen

Karst en Røssland

Eddy Vest erhaug Andreassen

Ellen Lian

Dag Almar Hansen

Velle Gruppen AS
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Siv Hj ert ø
Dagl i g l eder
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Konsernet Velle Gruppen AS

Årsrapport for 2020
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Konsernet Velle Gruppen AS
Resultatregnskap
Note

2020

2019

60 020 937
173 972
50 459 964
110 654 873

60 965 570
195 247
49 584 350
110 745 167

736 677
9 759 719
78 205 396
4 242 301
15 027 368
107 971 461

160 458
11 403 295
78 908 900
3 391 595
15 167 647
109 031 895

2 683 412

1 713 272

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

31 302
511 747
-480 445

8 961
375 764
-366 803

Ordinært resultat før skattekostnad

2 202 967

1 346 469

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Leieinntekter
Driftsinntekter barnehager
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Beholdningsendring egentilvirkede varer
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

4
3

9, 10
11, 12
8

Driftsresultat

Skattekostnad på ordinært resultat

14

250 968

380 281

Årsresultat

17

1 951 999

966 188

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

15

1 951 999

966 188

Konsernet Velle Gruppen AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker
Sum immaterielle eiendeler

12

1 701
1 701

170 678
170 678

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

11, 13
11
11

25 031 747
8 241 974
8 133 047
41 406 768

17 172 853
10 078 406
8 706 039
35 957 298

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

6

186 000
186 000

186 000
186 000

41 594 469

36 313 976

5

5 900 325

7 178 884

7

4 708 471
5 385 820
10 094 291

8 127 013
3 058 732
11 185 745

2

21 601 283

19 101 160

Sum omløpsmidler

37 595 899

37 465 789

Sum eiendeler

79 190 368

73 779 765

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Konsernet Velle Gruppen AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

1 000 000
-60 000
940 000

1 000 000
-60 000
940 000

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Sum innskutt egenkapital

15, 16
15, 16

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

15

44 598 280
44 598 280

42 492 746
42 492 746

Sum egenkapital

17

45 538 280

43 432 746

Avsetninger for forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser

14

214 729
214 729

196 917
196 917

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

13

14 176 148
14 176 148

9 821 889
9 821 889

3 323 656
233 156
4 503 554
11 200 845
19 261 211

5 146 311
142 017
4 275 510
10 764 375
20 328 213

Sum gjeld

33 652 088

30 347 019

Sum egenkapital og gjeld

79 190 368

73 779 765

Gjeld

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

14
8

31. desember 2020
Tønsberg, 7. april 2021
Ellen Marine Lian
styremedlem

Runar Andre Larsen
styreleder

Eddy Andreassen
ansattes representant

Dag Almar Hansen
styremedlem

Live Pedersen
ansattes representant

Karsten Røssland
styremedlem

Heidi Cathrine Larsen
nestleder

Siv Hjertø
daglig leder

Konsernet Velle Gruppen AS
Kontantstrømoppstilling
2020

2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager, kundefordringer og
leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2 202 967
-142 017
4 242 301

1 346 499
-41 347
3 391 595

2 874 446
-2 404 776
6 772 921

429 421
1 563 114
6 689 282

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Kjøp varige driftsmidler finansiert ved leasing
Utbetaling ved kjøp av aksjer i Velle Eiendom AS
Innbetalinger salg aksjer i Velle Produksjon AS
Nedbetaling langsiktig lån
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-821 958
0
-7 835 099
30 000
-1 345 741
-9 972 798

-3 834 032
2 183 931
0
0
-799 992
-2 450 093

5 700 000
5 700 000

0
0

2 500 123
19 101 160
21 601 283

4 239 189
14 861 971
19 101 160

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld (DNB)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

Konsernet Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
Inntekter og offentlig tilskudd
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Leieinntekter bokføres i hht. kontrakt.
Offentlig tilskudd og øvrig inntekt bokføres når inntekten er opptjent. Offentlige tilskudd bokføres brutto i
regnskapet.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
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 etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Råvarer og varelager
bensinstasjoner er vurdert til ansaffelseskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Leasing / leieavtaler
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte
avtale. Dersom det vesentligste av risiko og avkastning på leieobjektet er overført selskapet, klassifiseres
leieavtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler i leieavtaler vurdert
som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen
vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Konsernet Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som strategiutvikling, webside mv balanseføres og avskrives over forventede
økonomiske levetid. Dersom gjenvinnbart beløp av eiendelen er lavere enn balanseført verdi foretas
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Innskuddspensjon
Premie til innskuddbasert pensjonsordning kostnadsføres løpende.
Skatter
Velle Gruppen AS, Velle Utvikling AS og Velle Eiendom AS er skattefri institusjoner, jf. Skatteloven § 2-32
første ledd.
Skattekostnaden i resultatregnskapet til Vellebarnehagene AS omfatter både periodens betalbare skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel
balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
Velle Utdanning AS hadde pr 31.12.2020 ingen virksomhet. Unntak fra skatteplikten er det således ikke søkt
om foreløpig.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Bankinnskudd
2020
2 534 276

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Note 3 - Driftsinntekter barnehager
Spesifikasjoner inntekter bhg
Foreldrebetalinger
Tilskudd fra stat og kommune*
Annet
Sum

2020
7 910 153
42 523 730
26 081
50 459 964

2019
8 013 074
41 490 988
80 288
49 584 350

*Vellebarnehagene AS har fått allokert kr. 1 025 154 i tilskudd som søsterselskapet Velle Utvikling AS har
fått tildelt som følger av at deltakere har vært utplassert i Vellebarnehagene AS.
Vellebarnehagene AS har mottatt kommunalt tilskudd til Træleborg barnehage, Sigridløkka barnehage og
Olaløkka barnehage fra aksjonærene Tønsberg Kommune og Sandefjord Kommune i 2020.

Konsernet Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 4 - Salgsinntekt
Spesifikasjon av salgsinntekt etter virksomhetsområde
Salgsinntekt vareproduksjon
Salgsinntekt kantinedrift
Salgsinntekt fremmedspråklig
Tilsagnstilskudd oppl.virksomhet (KIA, TIA, Avklaring, Oktav mv)*
Annen driftsinntekt
Sum

2020
22 443 441
52 890
6 579 601
30 899 299
45 706
60 020 937

2019
25 137 462
118 073
7 516 523
28 166 692
26 818
60 965 568

*Velle Utvikling AS har mottatt kr. 1 025 154 som er allokert til datterselskapet Vellebarnehagene AS som
følge av at deltakere har vært plassert der.
Konsernet har en rammeavtale med NAV Vestfold om gjennomføring av de arbeidsrettede tiltakene:
- Arbeidsforberedende trening (AFT)
- Kvalifisering og tilrettelagt arbeid i AMB
Rammeavtalene har varighet på et år av gangen. Ved fornyelse av rammeavtalene forhandles det om
tilskuddenes størrelse og om måloppnåelse, og avtalen er således av avgjørende betydning for selskapets
inntjening. Tilskuddene blir utbetalt etterskuddsvis etter utført oppdrag.
Selskapet har også rammeavtale med Færder kommune om introduksjonsprogram og opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Avtalen ble inngått 1. juli 2017 og har en varighet på
inntil 8 år, dvs. inntil 30. juni 2025, dog i første omgang for 4 år med opsjon på forlengelse 2 år + 2 år.

Note 5 - Varer

Råvarer
Verktøylager
Varer under tilvirkning
Sum

2020
4 439 082
655 432
805 811
5 900 325

2019
4 953 463
682 933
1 542 488
7 178 884

Varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Råvarer er vurdert til anskaffelseskost.

Note 6 - Aksjer og andeler i andre selskaper
Konsernet kjøpte i 2013 1 aksje pålydende kr 5 000,00 (8,33 %) i Opplæringskontoret Oktav AS.
I tillegg har konsernet investert i Skagen pensjonsfond. Kostpris kr. 181 000.

Note 7 - Fordringer
Kundefordringene er oppført til pålydende, redusert med avsetning til tap på krav med kr 500 000.

Konsernet Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 8 - Leiekostnader
Konsernet betaler ca 1,6 mill. i fast husleie for 2 barnehager. Barnehagene har 5 års kontrakt. Alle avtalene
har mulighet for fornyelse. Husleien i barnehagene reguleres etter byggeindeks.

Note 9 - Pensjoner
Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelsesordningen ble avsluttet i 2020 og alle medlemmer har gått over til innskuddspensjon. Det er
opprettet fripoliser på medlemmene.

Note 10 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2020

2019

65 000 449
8 716 270
3 305 777
1 182 899
78 205 395

64 794 041
9 045 687
3 444 321
1 624 851
78 908 900

Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 107,4 årsverk.
Ytelse til daglig leder fremgår av selskapsregnskapet til Velle Utvikling AS. Det er kostnadsført kr. 229 600 i
honorar til styret (kr. 266 100 i fjor).
Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Daglig leder inngår i selskapets innskuddspensjonsordning på lik linje med øvrige ansatte.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Lovpålagt revisjon
Teknisk utarbeidelse av regnskap og konsernregnskap
Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer
Annen bistand
Andre attestasjonstjenester
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

2020
242 500
37 700
8 500
332 313
32 600

Konsernet Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 11 - Varige driftsmidler
Bygninger og
fast eiendom
31 953 178
0
31 953 178

Merverdi
eiendom
0
6 200 000
6 200 000

Maskiner og
anlegg
8 088 984
86 290
8 175 274

Maskiner
fin. leas.
3 501 930
0
3 501 930

Driftsløsøre,
inventar m.v.
10 824 829
735 668
11 560 497

54 368 921
7 021 958
61 390 879

-12 991 431
18 961 747

-130 000
6 070 000

-2 394 998
5 780 276

-1 040 232
2 461 698

-3 427 448
8 133 049

-19 984 109
41 406 770

Årets avskrivninger

618 606

130 000

1 400 055

583 655

1 341 008

4 073 324

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

50 år
Lineær

50
Lineær

5 år
Lineær

6 år
Lineær

3-20 år
Lineær

Kostpris 01.01.
Tilgang
Kostpris 31.12.
Akk.avskr. 31.12.
Balanseført 31.12.

Sum

Note 12 - Immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost pr 01.01.
Anskaffelseskost 31.12.

Omdømmestrategi
423 248
423 248

Akk.avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr.31.12.

-421 547
1 701

Årets avskrivninger

168 977

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
Lineær

Note 13 - Pant og garantier
Garantiansvar
Betalingsgaranti i favør av Tønsberg Kommune
Pantsikret gjeld
Pantelån DNB
Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:
Barnehagebygg Sigridløkka
Barnehagebygg Olaløkka
Aksjer i Velle Eiendom AS
Sum

2020
50 000

2019
50 000

2020
11 633 354

2019
6 733 346

2020
4 016 804
3 317 559
0
7 334 363

2019
4 092 621
3 405 334
0
7 497 955

Konsernet har pantsatt eiendomen Sigridløkka med 1. prioritets panterett (pålydende 7 mill.) i gnr 202, bnr
225, snr 2 i Stokke og eiendommen Olaløkka med 1. prioritets panterett (pålydende 7 mill.) i bnr 423, bnr
128 i Sandefjord. Velle Gruppen AS har tatt opp lån i forbindelse med kjøp av aksjene i Velle Eiendom AS.
Som sikkerhet for lånet har banken tatt pant i aksjene i Velle Eiendom AS pålydende 6 mill.

Konsernet Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 14 - Skatt
Konsernet er skattepliktig for driften i datterselskapet "Vellebarnehagene AS". Se nærmere beskrivelse i
datterselskapets regnskap note nr. 11.

Note 15 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Velle Eiendom AS - konsolidert inn
Egenkapital 31.12.

Aksjekapital

Egne aksjer

1 000 000
0
0
1 000 000

-60 000
0
0
-60 000

Annen
egenkapital
42 492 747
1 951 999
153 534
44 598 280

Sum
43 432 747
1 951 999
153 534
45 538 280

Note 16 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer

Antall
2 000

Pålydende
500

Balanseført
1 000 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Velle-Ansattes Stiftelse
Færder kommune
Tønsberg kommune
Fiskerjenta Holding AS
Egne aksjer
Sandefjord Kommune
SCA Hygiene Products AS
Tønsberg Rotaryklubb
Amedia AS (Edda)
LHL Sandefjord
LHL Sande
LHL Re
Rolf Rygg
Sum

Ordinære
aksjer
650
449
460
120
120
70
50
20
20
15
4
2
20
2 000

Eierandel
32,5 %
22,4 %
23,0 %
6,0 %
6,0 %
3,5 %
2,5 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
0,2 %
0,1 %
1,0 %
100,0 %

Stemmeandel
32,5 %
22,4 %
23,0 %
6,0 %
6,0 %
3,5 %
2,5 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
0,2 %
0,1 %
1,0 %
100,0 %

Note 17 - Covid-19
Selskapet har på tidspunktet for avleggelse av årsregnskap ikke påvirket drift som følge av virusutbruddet.
Det kan dog ikke utelukkes at utviklingen av virusutbruddet kan få effekt på selskapets virksomhet. Styret
følger utvikling nøye, og vil søke raske tilpasninger av virksomheten og dets finansiering til de til enhver tid
rådende forhold.
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Noter til regnskapet for 2020

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.

Karsten Røssland

Dag Almar Hansen

Styremedlem
På vegne av: Velle Utvikling AS
Serienummer: 9578-5992-4-3601797
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-07 07:07:35Z

Styremedlem
På vegne av: Velle Utvikling AS
Serienummer: 9578-5998-4-1097943
IP: 81.166.xxx.xxx
2021-04-07 07:11:33Z

Heidi Cathrine Aas Larsen

Ellen Marine Lian

Nestleder
På vegne av: Velle Utvikling AS
Serienummer: 9578-5992-4-1647303
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-07 07:14:37Z

Styremedlem
På vegne av: Velle Utvikling AS
Serienummer: 9578-5999-4-1272615
IP: 77.88.xxx.xxx
2021-04-07 07:17:53Z

Runar Andre Larsen

Siv Hjertø

Styreleder
På vegne av: Velle Utvikling AS
Serienummer: 9578-5997-4-255789
IP: 85.164.xxx.xxx
2021-04-07 07:19:27Z

Daglig leder
På vegne av: Velle Utvikling AS
Serienummer: 9578-5992-4-3010518
IP: 195.204.xxx.xxx
2021-04-07 09:18:07Z

Eddy V Andreassen

Live Halstensgård Pedersen

Ansattes representant
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5998-4-1008649
IP: 195.204.xxx.xxx
2021-04-08 08:49:49Z

Ansattes representant
På vegne av: Velle Utvikling AS
Serienummer: 9578-5995-4-235609
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-08 20:29:33Z

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 esignature 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

Penneo Dokumentnøkkel: HFK48-FPBBU-0EGNY-QE7WZ-JF830-1J1YE

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

Velle Gruppen AS

Årsberetning

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Kontantstrømoppstilling
- Noter
- Konsernregnskap
Revisjonsberetning

Penneo Dokumentnøkkel: P52K3-DQD1E-JITE1-HZV0O-I346G-D8MJS

Årsrapport for 2020

Velle Gruppen AS

Note

2020

2019

5, 7

1 877 312

1 866 940

3
8
7, 9

0
353 514
1 309 334
1 662 848

0
380 532
1 301 136
1 681 668

214 464

185 272

700 000
2 465
115 029
587 436

900 000
7 571
19 482
888 089

Ordinært resultat før skattekostnad

801 900

1 073 361

Årsresultat

801 900

1 073 361

801 900

1 073 361

Driftsinntekter
Leieinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

7

11
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Resultatregnskap

Velle Gruppen AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler

8

9 321 384
9 321 384

9 674 899
9 674 899

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler

4

12 935 099
12 935 099

120 000
120 000

22 256 483

9 794 899

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

6

25 805 198
25 805 198

22 843 778
22 843 778

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

2 907 874

14 366 540

Sum omløpsmidler

28 713 072

37 210 318

Sum eiendeler

50 969 555

47 005 217
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Anleggsmidler

Velle Gruppen AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

1 000 000
-60 000
940 000

1 000 000
-60 000
940 000

43 517 598
43 517 598

42 715 698
42 715 698

44 457 598

43 655 698

5 700 000
5 700 000

0
0

9 497
0
802 460
811 957

4 359
83 363
3 261 797
3 349 519

6 511 957

3 349 519

50 969 555

47 005 217

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Sum innskutt egenkapital

11, 12
11, 12

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

11

Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

10

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

6

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

31. desember 2020
Tønsberg, 7. april 2021

Ellen Marine Lian
styremedlem

Runar Andre Larsen
styreleder

Dag Almar Hansen
styremedlem

Karsten Røssland
styremedlem

Siv Hjertø
daglig leder

Eddy Andreassen
styremedlem

Live Pedersen
styremedlem

Heidi Cathrine Larsen
nestleder
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Egenkapital

Velle Gruppen AS

2020

2019

801 900
353 514
5 138
-5 504 119
-4 343 567

1 073 361
380 532
4 359
12 878 282
14 336 534

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av Velle Eiendom AS
Innbetalinger ved salg av Velle Produksjon AS
Kapitalforhøyelse Velle Utvikling AS
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-7 835 099
30 000
-5 010 000
-12 815 099

0
0
0
0

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved opptak av nytt langsiktig lån
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

5 700 000
5 700 000

0
0

-11 458 666
14 366 540
2 907 874

14 336 534
30 006
14 366 540

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12
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Kontantstrømoppstilling

Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
Datterselskap
Datterselskapene 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.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Leieinntekter bokføres i hht. kontrakt.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
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 etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
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Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte
andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert
kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Skatter
Velle Gruppen AS er en skattefri institusjon, jf. skatteloven § 2-32 første ledd.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Bankinnskudd
2020
65 441

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Selskapet har i 2020 ingen ansatte. Det er ikke inngått avtale om særskilte ytelser, bonus, opsjoner eller
sluttvederlag til styret.
2020

2019

30 000
10 000
78 440

85 000
12 500
110 055

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Teknisk bistand utarbeidelse av årsrapport
Andre tjenester
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Datterselskaper

Selskap
Velle Utdanning AS
Velle Utvikling AS
Vellebarnehagene AS
Velle Eiendom AS
Sum

Kontor
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg

Eierandel
100 %
100 %
100 %
100 %

Steme
andel
100 %
100 %
100 %
100 %

Resultat
2020
-193
267 943
1 047 446
-35 097
1 280 099

Egenkapital
pr. 31.12
29 843
3 650 959
2 511 196
1 753 783
7 945 781

Bokført verdi
pr. 31.12
30 000
5 040 000
30 000
7 835 099
12 935 099

Selskapet har i 2020 solgt aksjene i Velle Produksjon AS for kr. 30 000, som er lik historisk kostpris bokført i
regnskapet. Ingen gevinst/tap.
Selskapet har kjøpt Velle Eiendom AS i 2020 for kr. 7 835 099.
Det har i 2020 vært foretatt en kapitalforhøyelse i Velle Utvikling AS ved gjeldskonvertering fra Velle
Gruppen AS. Totalt kr. 5 010 000.
Styret i Velle Utdanning AS har besluttet å gjennomføre en kapitalforhøyelse med kr. 1 mill. Dette er planlagt
formelt vedtatt i generalforsamling 5.mai. Formålet med kapitalforhøyelsen er å styrke selskapets
egenkapital med tanke på fremtidig drift.

Penneo Dokumentnøkkel: P52K3-DQD1E-JITE1-HZV0O-I346G-D8MJS

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 5 - Annen driftsinntekt
Diverse driftsinntekter
Utleie fast eiendom
Sum

2020
1 052
1 876 260
1 877 312

2019
0
1 866 940
1 866 940

2020

2019

1 026 490
24 642 773
25 669 263

0
22 843 778
22 843 778

Fordringer
Fordring Velle Eiendom AS
Fordring Velle Utvikling AS
Sum

Fordringen til Velle Utvikling AS er renteberegnet med kr 700 000 for 2020.
Gjeld
Gjeld Vellebarnehagene AS

2020

2019

674 566

3 193 658

Note 7 - Transaksjoner mellom selskap i samme konsern
Velle Utvikling AS overfører andel administrative kostnader til søsterselskapet Vellebarnehagene AS og til
morselskapet Velle Gruppen AS basert på faktisk bruk av tjenester. For 2020 er det overført kr. 498 136 i
lønns og administrasjonskostnader til Velle Gruppen AS og kr. 5 880 993 til Vellebarnehagene AS.
I tillegg har Velle Gruppen AS fakturert husleie for kr. 1 740 000 og beregnet renter på tilgodehavende med
kr. 700 000 overfor Velle Utvikling AS.

Note 8 - Varige driftsmidler
Bygninger og
fast eiendom
19 119 213
19 119 213

Driftsløsøre,
inventar m.v.
34 587
34 587

19 153 800
19 153 800

-9 797 829
9 321 384

-34 587
0

-9 832 416
9 321 384

Årets avskrivninger

353 514

0

353 514

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

50 år
Lineær

3-20 år
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Sum

Penneo Dokumentnøkkel: P52K3-DQD1E-JITE1-HZV0O-I346G-D8MJS

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 9 - Spesifikasjon av andre driftskostnader

Sum kostnader lokaler
Sum fremmedtjeneste
Sum kontor og administrasjonskostnader
Sum kostnader styremøter og generalforsamling
Sum reise, diett etc.
Sum andre kostnader
Sum

2020
637 629
112 235
517 750
17 150
0
24 570
1 309 334

2019
610 998
18 450
629 033
0
42 710
-55
1 301 136

2020
50 000

2019
50 000

2020
5 700 000

2019
0

Garantiansvar
Betalingsgaranti i favør av Tønsberg kommune
Pantsikret gjeld
Lån DNB

Selskapet har tatt opp lån i forbindelse med kjøp av aksjene i Velle Eiendom AS.
Som sikkerhet for lånet har banken tatt pant i aksjene til Velle Eiendom AS. Panteobligasjon på 6 mill.
Det er registrert et lån på kr. 5 933 354 i selskapets navn, men som er bokført i datterselskapet
Vellebarnehagene AS. Lånet overføres formelt til Vellebarnehagene i løpet av 2021.

Note 11 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Egenkapital 31.12.

Aksjekapital

Egne aksjer

1 000 000
0
1 000 000

-60 000
0
-60 000

Annen
egenkapital
42 715 697
801 900
43 517 597

Sum
43 655 697
801 900
44 457 597
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Note 10 - Pant og garantier

Velle Gruppen AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 12 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer

Antall
2 000

Pålydende
500

Balanseført
1 000 000

Velle-Ansattes Stiftelse
Færder kommune
Tønsberg kommune
Fiskerjenta Holding AS
Egne aksjer
Sandefjord Kommune
SCA Hygiene Products AS
Tønsberg Rotaryklubb
Amedia AS
LHL Sandefjord
LHL Sande
LHL Re
Rolf Rygg
Sum

Ordinære
aksjer
650
449
460
120
120
70
50
20
20
15
4
2
20
2 000

Eierandel
32,5 %
22,4 %
23,0 %
6,0 %
6,0 %
3,5 %
2,5 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
0,2 %
0,1 %
1,0 %
100,0 %

Stemmeandel
32,5 %
22,4 %
23,0 %
6,0 %
6,0 %
3,5 %
2,5 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
0,2 %
0,1 %
1,0 %
100,0 %

Note 13 - Covid-19
Selskapet har på tidspunktet for avleggelse av årsregnskap ikke påvirket drift som følge av virusutbruddet.
Det kan dog ikke utelukkes at utviklingen av virusutbruddet kan få effekt på selskapets virksomhet. Styret
følger utvikling nøye, og vil søke raske tilpasninger av virksomheten og dets finansiering til de til enhver tid
rådende forhold.
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Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

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.

Karsten Røssland

Karsten Røssland

Administrende direktør
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5992-4-3601797
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-06 20:03:14Z

Styremedlem
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5992-4-3601797
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-07 00:06:18Z

Dag Almar Hansen

Heidi Cathrine Aas Larsen

Styremedlem
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5998-4-1097943
IP: 81.166.xxx.xxx
2021-04-07 07:09:21Z

Nestleder
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5992-4-1647303
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-07 07:13:41Z

Runar Andre Larsen

Ellen Marine Lian

Styreleder
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5997-4-255789
IP: 85.164.xxx.xxx
2021-04-07 07:20:16Z

Styremedlem
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5999-4-1272615
IP: 77.88.xxx.xxx
2021-04-07 07:20:31Z

Siv Hjertø

Eddy V Andreassen

Daglig leder
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5992-4-3010518
IP: 195.204.xxx.xxx
2021-04-07 09:17:21Z

Ansattes representant
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5998-4-1008649
IP: 195.204.xxx.xxx
2021-04-08 08:48:47Z

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

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."

Live Halstensgård Pedersen
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Ansattes representant
På vegne av: Velle Gruppen AS
Serienummer: 9578-5995-4-235609
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-08 20:30:44Z

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 esignature 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

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Åslyveien 21, NO-3170 Sem
Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Velle Gruppen AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av deres resultater og
kontantstrømmer 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Vi har revidert årsregnskapet for Velle Gruppen AS som består av selskapsregnskap og
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2020,
resultatregnskapet og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
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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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde;

►

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige 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 disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Uavhengig revisors beretning - Velle Gruppen AS
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

3

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige 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.
Tønsberg, 9. april 2021
ERNST & YOUNG AS

Morten Mobråthen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Velle Gruppen AS
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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- Noter
Revisjonsberetning
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Årsrapport for 2020

Velle Utvikling AS

Note

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Beholdningsendring egentilvirkede varer
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

7

5, 6, 12
9, 10
6, 8, 12

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen finanskostnad
Netto finansposter

12

Ordinært resultat før skattekostnad

2020

2019

60 057 597
0
60 057 597

60 974 029
59 847
61 033 876

736 677
9 397 192
36 286 460
2 970 538
9 558 732
58 949 599

160 458
10 897 661
37 449 118
2 507 396
9 907 748
60 922 381

1 107 998

111 495

11 719
700 000
151 774
-840 055

785
900 000
91 963
-991 178

267 943

-879 683

Årsresultat

16

267 943

-879 683

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

14

267 943

-879 684
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Resultatregnskap

Velle Utvikling AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

10

1 701
1 701

170 678
170 678

8 241 974
5 244 888
13 486 862

9 034 989
6 756 358
15 791 347

186 000
186 000

186 000
186 000

13 674 563

16 148 025

3

5 900 325

7 178 884

11

4 390 013
8 920 507
13 310 520

7 487 625
3 109 926
10 597 551

2

7 668 424

2 692 579

Sum omløpsmidler

26 879 269

20 469 014

Sum eiendeler

40 553 832

36 617 039

Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

9, 13
9

4

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
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Anleggsmidler

Velle Utvikling AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

14, 15
14

60 000
4 980 000
5 040 000

30 000
0
30 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

14

-1 389 041
-1 389 041

-1 656 984
-1 656 984

Sum egenkapital

16

3 650 959

-1 626 984

13

2 542 794
2 542 794

3 088 543
3 088 543

2 904 798
3 007 105
28 448 176
34 360 079

4 583 618
2 942 338
27 629 525
35 155 481

Sum gjeld

36 902 873

38 244 024

Sum egenkapital og gjeld

40 553 832

36 617 040

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

2
11

31. desember 2020
Tønsberg, 7. april 2021

Ellen Marine Lian
styremedlem

Siv Hjertø
daglig leder

Runar Andre Larsen
styreleder

Dag Almar Hansen
styremedlem

Karsten Røssland
styremedlem

Eddy Andreassen
ansattes representant

Live Pedersen
ansattes representant

Heidi Cathrine Larsen
nestleder
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Egenkapital

Velle Utvikling AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Selskapets virksomhet
Selskapet driver med arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked. Formålet med selskapet er å være
foretrukken samarbeidspartner for NAV, fylkeskommune og kommune gjennom å lykkes med å formidle
jobbsøkere til arbeid eller utdanning.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
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 etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Råvarer er vurdert til
ansaffelseskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
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Inntekter og offentlig tilskudd
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Leieinntekter bokføres i hht. kontrakt.
Offentlig tilskudd og øvrig inntekt bokføres når inntekten er opptjent. Offentlige tilskudd bokføres brutto i
regnskapet.

Velle Utvikling AS
Noter til regnskapet for 2020
Leasing / leieavtaler
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte
avtale. Dersom det vesentligste av risiko og avkastning på leieobjektet er overført selskapet, klassifiseres
leieavtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler i leieavtaler vurdert
som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen
vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som strategiutvikling, webside mv balanseføres og avskrives over forventede
økonomiske levetid. Dersom gjenvinnbart beløp av eiendelen er lavere enn balanseført verdi foretas
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter
Velle Utvikling AS er en skattefri institusjon, jf. skatteloven § 2-32 første ledd.

Note 2 - Bankinnskudd
2020
1 283 727

Bundne skattetrekksmidler utgjør
Beløpet dekker skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2020.

Note 3 - Varer
Råvarer
Verktøylager
Egentilvirkede varer i arbeid og ferdige varer
Sum

2020
4 439 082
655 432
805 811
5 900 325

2019
4 953 463
682 933
1 542 488
7 178 884

Varer under tilvirkning og ferdige varer er vurdert til Full tilvirkningskost. Råvarer er vurdert til
anskaffelseskost.
Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskaper
Selskapet kjøpte i 2013 1 aksje pålydende kr. 5 000 (8,33 %) i Opplæringskontoret Oktav AS.
I tillegg har selskapet invester i Skagen pensjonsfond. Kostpris kr. 181 000.

Note 5 - Pensjoner
Ytelsesordningen er avsluttet i 2020 og alle medlemmer har gått over til innskuddspensjon. Det er opprettet
fripoliser på medlemmene.
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Innskuddspensjon
Premie til innskuddbasert pensjonsordning kostnadsføres løpende.

Velle Utvikling AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Belastet Velle Gruppen AS
Belastet Vellebarnehagene AS
Sum

2020

2019

34 223 047
4 397 167
1 788 329
1 065 803
-370 563
-4 817 323
36 286 460

35 005 665
4 769 316
1 344 321
1 333 676
-566 288
-4 437 572
37 449 118

Pensjonsutgifter
22 250

Andre
godtgjørelser
8 516

Årsverk inkluderer ikke deltakere på tiltak og lærlinger.
Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Lønn
1 141 388

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.
Honorar til selskapets revisor i 2020 utgjør kr. 310 500. Av dette utgjør ordinær revisjon kr. 148 000, teknisk
bistand for utarbeidelse av årsregnskap med noter kr. 13 100 og andre tjenester kr. 149 400.

Note 7 - Salgsinntekt
Spesifikasjon av salgsinntekt etter virksomhetsområde
Salgsinntekt vareproduksjon
Salgsinntekt kantinedrift/automater
Inntekter undervisning fremmedspråklige
Tilsagnstilskudd opplæringsvirksomhet (KIA, TIA, APS, Avklaring)*
Annet
Sum

2020
22 443 441
52 890
6 579 601
30 899 299
82 367
60 057 598

2019
25 137 462
118 073
7 516 523
28 166 692
31 675
60 970 425

*Selskapet har mottatt kr. 1 025 154 i tilskudd som er allokert til søsterselskapet Vellebarnehagene AS som
følger av at deltakere har vært plassert der.

Note 8 - Leieavtaler
Selskapet leier lokaler av morselskapet Velle Gruppen AS. Leieavtalen løper fra 01.07.2018. Begge parter kan
si opp avtalen med 24 måneders skriftelig varsel. Månedlig leie inklusive felleskostnader er kr. 145 000. Hver
av partene kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen.
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Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 41 årsverk.

Velle Utvikling AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 9 - Varige driftsmidler

Maskiner
(finansiell leasing)
3 501 930
0
3 501 930

Driftsløsøre,
inventar,
verktøy mm.
6 801 621
323 309
7 124 930

18 392 535
409 599
18 802 134

-2 394 998
5 780 276

-1 040 232
2 461 698

-1 880 041
5 244 889

-5 315 271
13 486 863

Årets avskrivninger

1 400 055

583 655

817 851

2 801 561

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
Lineær

6 år
Lineær

3-20 år
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Sum

Note 10 - Immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost pr 01.01.
Anskaffelseskost 31.12.

Omdømmestrategi
423 248
423 248

Akk.avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr.31.12.

-421 547
1 701

Årets avskrivninger

168 977
5 år
Lineær

Avskrivningsplan

Note 11 - Mellomværende med selskap i samme konsern
Fordringer
Vellebarnehagene AS
Gjeld
Velle Gruppen AS
Velle Eiendom AS
Sum
Lån fra morselskap er renteberegnet med kr 700 000 i 2020.

2020

2019

4 281 755

0

2020

2019

24 642 774
349 752
24 992 526

22 843 777
0
22 843 777
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Maskiner og
anlegg
8 088 984
86 290
8 175 274

Velle Utvikling AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 12 - Transaksjoner mellom selskap i samme konsern
Velle Utvikling AS overfører andel administrative kostnader til søsterselskapet Vellebarnehagene AS og til
morselskapet Velle Gruppen AS basert på faktisk bruk av tjenester. For 2020 er det overført kr. 498 136 i
lønns og administrasjonskostnader til Velle Gruppen AS og kr. 5 880 933 til Vellebarnehagene AS.
I tillegg har Velle Gruppen AS fakturert husleie for kr. 1 740 000 og beregnet renter på tilgodehavende med
kr. 700 000 overfor Velle Utvikling AS. Videre har Velle Eiendom AS fakturert Velle Utvikling leie for kr. 312
500 i 2020.

Note 13 - Langsiktig gjeld - leasing

Note 14 - Egenkapital

Egenkapital 01.01
Årsresultat
Gjeld konvertert til kapital
Egenkapital 31.12

Aksjekapital

Overkurs

30 000
0
30 000
60 000

0
0
4 980 000
4 980 000

Annen
egenkapital
-1 656 984
267 943
0
-1 389 041

Sum
-1 626 984
267 943
5 010 000
3 650 959

Note 15 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer

Antall
30

Pålydende
2 000

Balanseført
60 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Velle Gruppen AS

Ordinære
aksjer
30

Eierandel
100 %

Stemmeandel
100 %

Selskapet er en del av konsernet Velle Gruppen AS. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til
morselskapets adresse Kaigaten 3 i Tønsberg.
Note 16 - Covid-19
Selskapet har på tidspunktet for avleggelse av årsregnskap ikke påvirket drift som følge av virusutbruddet.
Det kan dog ikke utelukkes at utviklingen av virusutbruddet kan få effekt på selskapets virksomhet. Styret
følger utvikling nøye, og vil søke raske tilpasninger av virksomheten og dets finansiering til de til enhver tid
rådende forhold.

Penneo Dokumentnøkkel: HFK48-FPBBU-0EGNY-QE7WZ-JF830-1J1YE

Selskapet har investert i to Mazak maskiner som er finansiert ved leasing. I henhold til god regnskapsskikk er
maskinene presentert som anleggsmiddel med tilhørende gjeld i balansen.

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.

Karsten Røssland

Dag Almar Hansen

Styremedlem
På vegne av: Velle Utvikling AS
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Heidi Cathrine Aas Larsen

Ellen Marine Lian

Nestleder
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Siv Hjertø
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Velle Utvikling AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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2

►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige 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.
Tønsberg, 9. april 2021
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Morten Mobråthen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Velle Utvikling AS
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.
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Årsrapport for 2020

Vellebarnehagene AS

Note

2020

2019

5, 8

50 459 964

49 584 350

3, 4
7
3, 6

41 420 800
681 680
6 844 774
48 947 254

40 893 494
503 667
6 770 684
48 167 845

1 512 710

1 416 505

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

17 118
231 414
-214 296

605
264 367
-263 762

Ordinært resultat før skattekostnad

1 298 414

1 152 743

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Skattekostnad på ordinært resultat

11

250 968

380 443

Årsresultat

14

1 047 446

772 300

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

12

1 047 446

772 300
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Resultatregnskap

Vellebarnehagene AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

7, 10
7

7 334 363
2 758 056
10 092 419

7 497 955
2 993 098
10 491 053

10 092 419

10 491 053

9

5 958
2 673 798
2 679 756

639 389
3 953 222
4 592 611

2

10 995 143

1 981 969

Sum omløpsmidler

13 674 899

6 574 580

Sum eiendeler

23 767 318

17 065 633

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
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Omløpsmidler

Vellebarnehagene AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

30 000
30 000

30 000
30 000

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

12, 13

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

12

2 481 196
2 481 196

1 433 750
1 433 750

Sum egenkapital

14

2 511 196

1 463 750

Avsetninger for forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser

11

214 729
214 729

196 917
196 917

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

10

5 933 354
5 933 354

6 733 346
6 733 346

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

11
2

372 736
233 156
2 475 195
12 026 952
15 108 039

558 334
142 017
1 987 422
5 983 847
8 671 620

Sum gjeld

21 256 122

15 601 883

Sum egenkapital og gjeld

23 767 318

17 065 633

Gjeld
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Egenkapital

Vellebarnehagene AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Selskapets virksomhet
Selskapets formål er levering av barnehagetjenester samt utdanning av barne- og ungdomsarbeidere.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
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 etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Innskuddpensjon
Premie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres løpende.
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
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Inntekter og offentlig tilskudd
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Offentlig tilskudd og øvrig inntekt bokføres når inntekten er
opptjent. Offentlig tilskudd bokføres brutto i regnskapet.

Vellebarnehagene AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 2 - Bankinnskudd
2020
1 185 108

Bundne skattetrekksmidler utgjør
Skyldig skattetrekk per 31.12.20 utgjør kr. 1 187 884.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Belastet fra Velle Utvikling AS
Sum

2020

2019

30 649 830
4 319 103
1 517 448
117 096
4 817 323
41 420 800

29 788 376
4 276 371
2 100 000
291 793
4 436 954
40 893 494

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 66,4 årsverk.
Det er ikke inngått avtale om særskilte ytelser, bonus, opsjoner, pensjoner eller sluttvederlag til styret.
Daglig leder er ansatt i Velle Utvikling AS og mottar lønn der. Forholdsmessig andel av lønnen blir belastet
selskapet gjennom fakturering av administrative tjenester.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Teknisk bistand utarbeidelse av årsregnskap med noter
Teknisk bistand utarbeidelse av årsregnskap med noter
Annen bistand
Sum

2020
52 000
31 100
13 100
8 500
56 700
161 400

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Pensjon
Selskapet innbetaler premie til innskuddspensjon og selskapet tilfredsstiller således loven om obligatorisk
tjenestepensjon.
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Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Vellebarnehagene AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 5 - Spesifikasjon salgsinntekter
2020
7 910 153
42 523 730
26 081
50 459 964

Foreldreinnbetalinger
Tilskudd fra stat og kommune*
Andre inntekter
Sum

2019
8 013 074
41 490 988
80 288
49 584 350

*Selskapet har fått allokert kr. 1 025 154 i tilskudd som søsterselskapet Velle Utvikling AS har fått tildelt som
følger av at deltakere har vært utplassert i Vellebarnehagene AS.

2020
4 003 547
68 262
858 901
139 759
1 063 611
351 863
160 734
198 100
6 844 777

Kostnader lokaler
Kostnader maskiner og utstyr
Kontor og adm. kostnader
Forsikringer
Fordelte adm. kostnader
Matkostnader
Leker, materiell, aktiviteter
Andre driftskostnader
Sum

2019
3 788 542
128 128
706 691
144 000
647 218
744 164
245 884
366 057
6 770 684

Note 7 - Varige driftsmidler

Bygninger og
fast eiendom
7 761 856
0
7 761 856

Driftsløsøre,
inventar,
verktøy mm.
3 759 946
283 046
4 042 992

11 521 802
283 046
11 804 848

-427 493
7 334 363

-1 284 936
2 758 056

-1 712 429
10 092 419

Årets avskrivninger

163 592

518 088

681 680

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

50 år
Lineær

3-20 år
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Sum

Selskapet betaler ca 1,6 mill i fast husleie for 2 barnehager. Barnehagene har 5 års kontrakter. Alle avtalene
har mulighet til fornyelse. Husleien i barnehagene reguleres etter byggeindeksen.
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Note 6 - Spesifikasjon av andre driftskostnader

Vellebarnehagene AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 8 - Transaksjoner med nærstående
Vellebarnehagene AS har mottat ordinært kommunalt tilskudd til Træleborg barnehage, Sigridløkka
barnehage og Olaløkka barnehage fra aksjonærene Tønsberg Kommune og Sandefjord Kommune i 2020.
Velle Utvikling AS overfører andel administrative kostnader til søsterselskapet Vellebarnehagene AS basert
på faktisk bruk av tjenester. For 2020 er det overført kr. 5 880 933 til Vellebarnehagene AS.

Fordringer
Velle Gruppen AS

2020
674 566

2019
3 193 658

Gjeld
Velle Utvikling AS

2020
4 281 755

2019
0

2020
5 933 354

2019
6 733 346

Mellomværende er ikke renteberegnet.

Note 10 - Pant og garantier
Pantsikret gjeld
Pantelån fra DNB

Pantelånet er registrert på morselskapet Velle Gruppen AS. Lånet overføres formelt til Vellebarnehagene AS
i løpet av 2021.
Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:
Barnehagebygg Sigridløkka
Barnehagebygg Olaløkka
Sum

2020
4 016 804
3 317 559
7 334 363

2019
4 092 621
3 405 334
7 497 955

Selskapet har pantsatt eiendom Sigridløkka med 1. prioritets panterett (pålydende 7 mill.) i gnr 202, bnr
225, snr 2 i Stokke og eiendommen Olaløkka med 1. prioritets panterett (pålydende 7 mill.) i gnr 423, bnr
128 i Sandefjord.
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Note 9 - Mellomværende med konsernselskaper

Vellebarnehagene AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 11 - Skatt

Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad
Beregning av årets skattegrunnlag:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
13 % av virksomheten er ikke skattepliktig
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller

2020
233 156
17 812
250 968
2020
1 298 414
712
-80 964
-158 361
1 059 801
233 156
2020

Driftsmidler inkl goodwill
Utestående fordringer
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12

1 076 042
-100 000
976 042

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)

214 729

Av selskapets totale aktivitet er 87 % skattepliktig.
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Årets skattekostnad fordeler seg på:

Vellebarnehagene AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 12 - Egenkapital
Aksjekapital
Egenkapital 01.01
Årsresultat
Egenkapital 31.12

Annen
egenkapital
1 433 749
1 047 446
2 481 195

30 000
0
30 000

Sum
1 463 749
1 047 446
2 511 195

Note 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer

Pålydende
1 000

Balanseført
30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
Ordinære
aksjer
30

Velle Gruppen AS

Eierandel
100 %

Stemmeandel
100 %

Selskapet er en del av konsernet Velle Gruppen AS. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til
morselskapets adresse Kaigaten 3 i Tønsberg.

Note 14 - Covid-19
Selskapet har på tidspunktet for avleggelse av årsregnskap ikke påvirket drift som følge av virusutbruddet.
Det kan dog ikke utelukkes at utviklingen av virusutbruddet kan få effekt på selskapets virksomhet. Styret
følger utvikling nøye, og vil søke raske tilpasninger av virksomheten og dets finansiering til de til enhver tid
rådende forhold.

31. desember 2020
Tønsberg, 7. april 2021

Dag Almar Hansen
styremedlem

Ellen Marine Lian
styremedlem

Karsten Røssland
styremedlem

Siv Hjertø
daglig leder

Runar Andre Larsen
styreleder

Eddy Andreassen
ansattes representant

Live Pedersen
ansattes representant

Heidi Cathrine Larsen
nestleder
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Vellebarnehagene AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Vi har revidert årsregnskapet for Vellebarnehagene AS som består av balanse per 31. desember 2020,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
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►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige 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.
Tønsberg, 9. april 2021
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Morten Mobråthen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Vellebarnehagene AS
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

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."
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dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Velle Eiendom AS
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Årsrapport for 2020

Velle Eiendom AS

Note

2020

2019

6

312 500

488 600

4
3

521
106 569
227 171
334 261

0
119 755
181 095
300 850

Driftsresultat

-21 761

187 750

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

0
13 336
-13 336

55
33 272
-33 217

Ordinært resultat før skattekostnad

-35 097

154 533

Skattekostnad på ordinært resultat

0

33 998

-35 097

120 535

-35 097

120 535

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Driftskostnader
Varekostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Årsresultat

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

7
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Resultatregnskap

Velle Eiendom AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

2 306 000
130 104
2 436 104

2 407 500
5 860
2 413 360

2 436 104

2 413 360

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

4
4

Sum anleggsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

5
5

312 500
68 295
380 795

0
167 961
167 961

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

0

28 536

380 795

196 497

2 816 898

2 609 857

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler
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Omløpsmidler

Velle Eiendom AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

7, 8
7

184 000
201 000
385 000

184 000
201 000
385 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

7

1 368 783
1 368 783

980 395
980 395

1 753 783

1 365 395

0
0

423 485
423 485

0
1 026 490
1 026 490

641 250
0
641 250

36 625
0
0
0
36 625

6 900
53 170
116 358
3 299
179 727

Sum gjeld

1 063 115

1 244 462

Sum egenkapital og gjeld

2 816 898

2 609 857

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7

5, 6
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Egenkapital

Velle Eiendom AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Selskapets virksomhet
Selskapets formål er å eie og drive fast eiendom og dertil hørende virksomhet.
Leieinntekter
Inntektsføring av leieinntektene skjer når de er opptjent.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Skatter
Skattekontoret har i en veiledende uttalelse 14. januar 2021 kommet fram til at Velle Eiendom AS (org. nr.
996 632 405) ikke har erverv til formål og at vilkåret for skattefritak er oppfylt, jf. skatteloven § 2-32 første
ledd.
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Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.

Velle Eiendom AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 2 - Bankinnskudd
Selskapet har ingen bundne likvide midler.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke inngått avtale om særskilte ytelser, bonus, opsjoner eller
sluttvederlag til styret eller daglig leder.
2020

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

10 000
47 685

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Varige driftsmidler
Tomter,
bygninger
og annen eiendom
5 072 109
0
5 072 109

Tekniske
installasjoner

Sum

228 675
129 313
357 988

5 300 784
129 313
5 430 097

-2 766 109
2 306 000

-227 884
130 104

-2 993 993
2 436 104

Årets avskrivninger

101 500

5 069

106 569

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

50
Lineær

10
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern
Fordringer
Fordring Velle Utvikling AS
Fordring Arne Brekke AS
Sum
Gjeld
Gjeld til morselskapet Velle Gruppen AS

2020

2019

349 752
0
349 752

0
167 961
167 961

2020

2019

1 026 490

0

Penneo Dokumentnøkkel: GXKI6-OP42S-NSGU3-M1JF3-IZOIN-WK5AT

Revisjon
Andre tjenester

Velle Eiendom AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 6 - Nærstående parter
Selskapet leier lokaler ut til søsterselskapet Velle Utvikling AS. Leiebeløpet er basert på markedsleie,
kr. 750 000 pr. år. For 2020 er det beregnet leie for 5 måneder, totalt kr. 312 500.
I tilegg har selskapet gjeld til morselskapet Velle Gruppen AS som ikke er renteberegnet for 2020, se note 5.

Note 7 - Egenkapital
Overkurs

184 000
0
0
184 000

201 000
0
0
201 000

Annen
egenkapital
980 395
-35 097
423 485
1 368 783

Sum
1 365 395
-35 097
423 485
1 753 783

Skattekontoret har kommet fram til at Velle Eiendom AS oppfyller vilkårene for skattefritak. Fjorårets
avsetning føres derved direkte mot egenkapitalen.

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Antall
184

Ordinære aksjer

Pålydende
1 000

Balanseført
184 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
Ordinære
aksjer
184

Velle Gruppen AS

Eierandel
100 %

Stemmeandel
100 %

Selskapet er en del av konsernet Velle Gruppen AS. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til
morselskapets adresse Kaigaten 3 i Tønsberg.

31. desember 2020
Tønsberg, 7. april 2021

Ellen Marine Lian
styremedlem

Dag Almar Hansen
styremedlem

Heidi Cathrine Larsen
nestleder

Karsten Røssland
styremedlem

Live Pedersen
styremedlem

Eddy Andreassen
styremedlem

Siv Hjertø
daglig leder

Runar Andre Larsen
styreleder
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Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Utsatt skatt bokført direkte mot EK
Egenkapital 31.12.

Aksjekapital
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Velle Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020
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Dag Almar Hansen

Runar Andre Larsen

Styremedlem
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5998-4-1097943
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2021-04-07 07:10:25Z

Styreleder
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5997-4-255789
IP: 85.164.xxx.xxx
2021-04-07 07:10:33Z

Ellen Marine Lian

Heidi Cathrine Aas Larsen

Styremedlem
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5999-4-1272615
IP: 77.88.xxx.xxx
2021-04-07 07:14:26Z

Nestleder
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5992-4-1647303
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-07 07:17:51Z

Karsten Røssland

Siv Hjertø

Styremedlem
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5992-4-3601797
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2021-04-07 07:44:17Z

Daglig leder
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5992-4-3010518
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2021-04-07 09:18:48Z

Eddy V Andreassen

Live Halstensgård Pedersen

Ansattes representant
På vegne av: Velle Eiendom AS
Serienummer: 9578-5998-4-1008649
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2021-04-08 08:51:52Z

Ansattes representant
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Velle Eiendom AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Andre forhold
Årsregnskapet for perioden som ble avsluttet 31. desember 2019, ble revidert av en annen revisor som
ga uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om årsregnskapet den 26.05.2020.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige 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.
Tønsberg, 9. april 2021
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Morten Mobråthen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Velle Eiendom AS
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Årsrapport for 2020

Velle Utdanning AS

Note

2020

2019

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

0
193
-193

15
0
15

Ordinært resultat før skattekostnad

-193

15

Årsresultat

-193

15

-193

15

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

4
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Resultatregnskap

Velle Utdanning AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Bankinnskudd, kontanter og lignende

29 843

30 036

Sum omløpsmidler

29 843

30 036

Sum eiendeler

29 843

30 036
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Omløpsmidler

Velle Utdanning AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

4, 5

30 000
30 000

30 000
30 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

4

-157
-157

36
36

Sum egenkapital

29 843

30 036

Sum egenkapital og gjeld

29 843

30 036

31. desember 2020
Tønsberg, 7. april 2021

Ellen Marine Lian
styremedlem

Siv Hjertø
daglig leder

Runar Andre Larsen
styreleder

Dag Almar Hansen
styremedlem

Karsten Røssland
styremedlem

Eddy Andreassen
ansattes representant

Live Pedersen
ansattes representant

Heidi Cathrine Larsen
nestleder
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Egenkapital

Velle Utdanning AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Skatter
Velle Gruppen AS har vært ansett som skattefri institusjon, jf. Skatteloven § 2-32 første ledd. Som følge av
omorganiseringen har selskapet tilskrevet Skatteetaten for å avklare hvorvidt Velle Gruppen AS, og
selskapets datterselskaper, (fortsatt) skal anses som skattefrie. Spørsmålet er ikke endelig avklar ved
regnskapsavleggelsen.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke inngått avtale om særskilte ytelser, bonus, opsjoner, pensjoner eller
sluttvederlag til styret.

Note 3 - Skatt
Beregning av årets skattegrunnlag:

2020

2019

Ordinært resultat før skattekostnad
Årets skattegrunnlag

-193
-193

15
15

Oversikt over midlertidige forskjeller

2020

2019

Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12

-193
-193

0
0

-42

0

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)
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Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Velle Utdanning AS
Noter til regnskapet for 2020
Note 4 - Egenkapital
Aksjekapital
Egenkapital 01.01
Årsresultat
Egenkapital 31.12.

30 000
0
30 000

Annen
egenkapital
36
-193
-157

Sum
30 036
-193
29 843

Styret i selskapet har besluttet å styrke egenkapitalen med 1 mill. i kontanter. Dette er planlagt formelt
vedtatt i generalforsamling 5. mai 2021. Aksjekapitalen skal økes med 170 000, resterende kr. 830 000 føres
til overkurs.

Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer

Antall
30

Pålydende
1 000

Balanseført
30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Velle Gruppen AS

Ordinære
aksjer
30

Eierandel
100 %

Stemmeandel
100 %
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Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
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De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

Runar Andre Larsen

Dag Almar Hansen

Styreleder
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5997-4-255789
IP: 85.164.xxx.xxx
2021-04-07 07:08:43Z

Styremedlem
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5998-4-1097943
IP: 81.166.xxx.xxx
2021-04-07 07:12:46Z

Heidi Cathrine Aas Larsen

Ellen Marine Lian

Nestleder
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5992-4-1647303
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-07 07:16:59Z

Styremedlem
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5999-4-1272615
IP: 77.88.xxx.xxx
2021-04-07 07:26:32Z

Karsten Røssland

Siv Hjertø

Styreleder
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5992-4-3601797
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-07 07:45:25Z

Daglig leder
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5992-4-3010518
IP: 195.204.xxx.xxx
2021-04-07 09:20:12Z

Eddy V Andreassen

Live Halstensgård Pedersen

Ansattes representant
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5998-4-1008649
IP: 195.204.xxx.xxx
2021-04-08 08:52:51Z

Ansattes representatn
På vegne av: Velle Utdanning AS
Serienummer: 9578-5995-4-235609
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-08 20:26:38Z
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Velle Utdanning AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige 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.
Tønsberg, 9. april 2021
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Morten Mobråthen
statsautorisert revisor
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.
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