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Samfunn og 
regnskap
Når vi vurderer vår formidlingsevne i 2016, med 
at Prima har fått 239 personer over i lønnet 
arbeid, er det interessant å beregne dette inn 
som en del av et samfunnsregnskap, jf. side 22 
i årsberetningen.

Beregninger viser at staten totalt vil spare nær  
kr 420 000,- per deltaker per år. For den  
norske stat vil dette utgjøre 100 millioner per år i 
besparelser. Hvis disse 239 personene bidrar i et 
arbeidsforhold i stedet for uføretrygd i 25 år blir 
det hele 2,5 milliarder i besparelser.  
Dette får vi jo til årlig, og sparer derfor staten for 
milliarder når 30 åringene er i et arbeidsforhold, 
i eksempelvis 25 år, istedenfor å være  
uføretrygdet. 

Et vel så viktig argument er selvsagt menneskers 
livskvalitet, og at vi gjennom vårt kompetanse-
miljø i Prima, styrker den enkeltes livskvalitet. 

Tiden framover
Attføringsbransjen har også i 2016 vært i stor endring.  
Grunnet anbudsutsetting av tiltak øker konkurransen, og 
nye aktører utenom Arbeid- og Inkluderingsbransjen 
kommer til. For å imøtekomme en skjerpet konkurranse-
situasjon har vi fått etablert en solid «merkevare» med  
vår avdeling Escala Karriere.  

Vi leverer i dag flere tjenester til NAV, Trondheim kommune 
og Fylkeskommunen. En av våre styrker er tett samarbeid 
med næringslivet i Trondheim og omegn for å kunne tilby 
opplæring, jobbsmak, praksis og formidling.  

Sammen med mange andre aktører fra byens næringsliv 
deltar også vi aktivt i flere nettverk som RBK, Nordic Arena 
og Arti7. Vi har også en samarbeidstale med NHO via  
«Ringer i vannet», dette er et prosjekt som skal bistå  
personer som har falt utenfor arbeidslivet. 

I Trøndelag er det åtte Arbeid- og Inkluderingsbedrifter som 
er leverandører av arbeidstakere til NHO-bedriftene: Stavne, 
Norservice, Fretex, Rosenvik, Reko, Fides, Beredt og Prima. I 
2016 har hele 150 bedrifter signert rekrutteringsavtaler som 
formaliserer samarbeidet mellom NHO-bedriftene og  
eksempelvis Prima som Arbeids- og inkluderingsbedrift. 
Denne medlemsfordelen gjøres kjent gjennom en rekke 
medieoppslag, seminarer, konferanser og bedriftsbesøk.

I 2016 ble det av Arbeids- og inkluderingsbedriftene i  
Trøndelag formidlet 599 personer ut i lønnet arbeid. Av 
disse ble hele 239 personer (40 %) formidlet av Prima, de 
aller fleste gjennom vår nyetablerte avdeling Escala Karriere.

I anbudskonkurranser med mange tilbydere har vi i starten 
av året vunnet flere AMO-tiltak og ikke minst oppfølgings-
tiltaket. Gjennom Escala Karriere viser det seg at Prima AS 
vil stå godt rustet for fremtidige krav og anbudsoppdrag. 
Men vi er avhengig av å ha fokus på effektiv drift fortsatt da 
de økonomiske marginene har blitt mindre på grunn av stor 
konkurranse. Det er også av stor betydning at Prima totalt 
sett fortsetter å være en attraktiv leverandør av tjenester til 
NAV, Trondheim kommune og Fylkeskommunen og dermed 

opprettholder vårt gode omdømme. For fortsatt å ha  
relevante opplæringsarenaer er vi avhengig av å utvikle  
alle produksjonsavdelingene i Prima med oppdrag og  
tilleggs tjenester. 

Styret og adm.dir. i Prima takker for engasjementet og 
innsatsen hver og en har lagt ned, og legger ned hver 
eneste dag, som gjør det mulig å være proaktiv og  
omstillingsdyktig for å møte et marked i stadig endring. 

Prima AS har en stolt 25 års lang fartstid som danner 
grunnlaget for en positiv utvikling og som vil gi selskapet  
en stor fremtid.

Nok en gang takk til alle ansatte.  
Vi gleder oss til jubileumsåret 2017.

Atle Magnar Angvik 
adm.dir.

1. FREMTIDSUTSIKTER
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2. VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIER

Visjon og hovedmål
 
Visjon
Gir muligheter
 

Hovedmål
Å styrke den enkeltes muligheter i  arbeidslivet og utvikle 
virksomheters menneskelige ressurser 

Verdier
Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår adferd 
mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. 
Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2016 
er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen 
jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike  
enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i  
selskapet. 

Respekt
I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke 
og tar folk på alvor. 

 
Arbeidsglede 
I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve  
arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt 
arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner.

 
Kompetanse 
I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å 
oppnå kvalitet på det vi utfører.

 
Utvikling
Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte.  
Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til nye krav fra 
omgivelsene og våre kunder.

Virksomhetskart

APS

Produksjon

Lærekandidat

Escala Karriere 

FruktMekaniskAdministrasjonKongsvegen barnehage Dekk & Service Esso Heimdal MøbelomtrekkingPakk & Mont Catering Kantiner Skistua

Prima Arena

Andre tjenester Oppfølging

Ung i jobb

AMO-kurs

Anbud

VTA Samarb.prosj.

TjenesterFrukt og mat
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Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 
40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er 
uendret siden etableringen i 1992 og utgjør 
kr 500 000. Selskapets hovedkontor og 
forretningsadresse er: 
Idrettsveien 2
7072 Heimdal 

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 
26. juni 2017.

Selskapets styre har i 2016 bestått av:
• Aase Sætran, styreleder og representant fra Trondheim kommune
• Frank Wettland, nestleder og representant fra Trondheim Røde Kors
• Kirsti Buseth, representant fra Trondheim kommune
• Anne Sophie Hunstad, representant med innsikt og forståelse for tiltaksdeltakernes situasjon
• Inger-Lise Hanssen, representant fra de ansatte
• Eva Reiten, representant fra de ansatte
• Kari Løvli, representant fra de ansatte

Varamedlemmer:
• Stine Hostad, representant fra Trondheim kommune
• Marte Kjerkhol Brede, representant fra Trondheim kommune
• Marita Hoel Fossen, representant fra Trondheim Røde Kors
• Jan Håbrekke, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon
• Bodil Krokan, representant fra de ansatte
• Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte
• Sissel Johansen, representant fra de ansatte
• Åse Stemshaug, representant fra de ansatte
• Jannicke Hegge, representant fra de ansatte

Saker som er behandlet 
Styret har i perioden avholdt 6 styremøter, og behandlet 19 vedtakssaker samt 37 orienteringssaker. 

Blant saker som er behandlet:
• Drifts- og likviditetsstyring
• Strategiplan 2016 – 2018
• Endrede rammebetingelser for Arbeids- og Inkluderingsbedrifter
• Nye oppdrag innen kvalifiseringstjenester og utvikling av praksisområdene
• Markedsplan og Kompetanseplan
• Opprettelse av ny avdeling Escala Karriere
• AFT-godkjenning og forhold rundt dette.
• Ny visjon og hovedmål
• Årsplanlegging for hele selskapet

Selskapets stabsfunksjoner
Selskapets administrasjon består av tre stabsenheter. Disse er Administrasjon, Kvalitetsavdeling, og Markedsavdeling.  
Alle disse enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2 på Heimdal.

Administrasjon
Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som 
selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets ulike kostnadssteder, lønnsarbeid, betjening av sentral-
bord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd. Trondheim på om-
rådene regnskapsføring og lønnsarbeid. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen, e-post: ann-elisabeth.arnesen@prima-as.no.

Kvalitetsavdeling      
Enheten har ansvar for at kvalitetsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå avdelinger ved 
utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til gitte kravspesifikasjoner samt 
våre kunders forventninger. Enheten har også ansvar for gjennomføring av sertifiseringer og at bedriftens HMS, IK,  
sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert.
Leder for enheten er Fredrik Langfeldt, e-post: fredrik.langfeldt@prima-as.no 

Markedsavdeling 
Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi,  
årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene.  
Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug, e-post: los@prima-as.no. 

3. STYRE OG ADMINISTRASJON

Eiere

Styret i Prima
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4. OM PRIMA

Vi er til for mennesker og virksomheter i et arbeidsliv 
i endring. Vi skal styrke den enkeltes muligheter i 
arbeidslivet og utvikle virksomheters menneskelige 
ressurser. 

Prima er en Arbeid- og inkluderingsbedrift som har 
flere tilrettelagte arbeidsplasser. Vi gir også mulig-
heter for fagopplæring og opplæring i karriere  ferdig-
heter tilknyttet arbeid.  
Våre virksomhetsområder er: catering, kantinedrift, 
jobbfrukt, Skistua, Kongsvegen Barnehage,  
Esso Heimdal, møbelomtrekking, pakking/montering 
og mekanisk verksted. 

Escala Karriere driver med bedriftsrådgivning,  
karrierevei ledning og opplæring. 

Kompetanse
I Prima er kompetanse et betydelitg satsningsområde. 
Spesielt har vi fokus på kompetansehevende tiltak innenfor 
vår kjernevirksomhet, samt utvikling av ledelse på topp- og 
mellomledernivå. Som en følge av dette ble det høsten 
2013 opprette en egen delstilling som opplæringssjef i 
bedriften. Opplæringssjef har hovedansvaret for å kartlegge 
behov for opplæring, samt sette opplæring i system,  
administrere og kvalitetssikre dette. 
Primaskolen og Prima Lederutvikling er viktige tiltak for å 
sikre god kompetanse i bedriften. Primaskolen består av 
tre hoveddeler; del én er opplæring av nyansatte. Del to er 
løpende opplæring av ansatte for å sikre videreutvikling av 
bedriftens kjernevirksomhet. Del tre er avdelingsspesifikk 
opplæring som omfatter de ulike avdelingenes fagområder. 
Prima Lederutvikling har som målsetting å etablere en god 
lederkultur, gi forståelse og tydelige forventninger til det å 
være leder i Prima.  

I 2016 har vi brukt totalt 577 opplæringsdager i vår kjerne-
virksomhet i Prima.

I 2016 er bl.a. følgende opplæring utført:     
    
• Primaskolen del 1 har vært gjennomført over 2 dager 

for totalt 22 nyansatte 

• 16 ansatte har gjennomført kurs i Basiskompetanse i 
kommunikasjon og veiledning. Kurset har gått over 5 
dager, som et ledd i Primaskolen del 2. Planen er at 
ytterligere 25 ansatte skal gjennomføre det samme 
kurset i løpet av første kvartal 2017, slik at samtlige  
arbeiderledere og interne veiledere får samme  
opplæring 

• 20 arbeidsledere har deltatt i et 2-dagers kurs i  
Innføring i Motiverende Samtaler 

• 12 arbeidsledere har fortsatt i 2016 med opplæring 
i basiskompetanse i arbeidslivet knyttet til norsk og 
data, med fokus på bl.a. journalskriving og rapportering. 
Kurset har foregått over 10 samlinger, totalt 40 timer 

• 15 veiledere har deltatt på 2-dagers WIE-kurs (Work 
Interest Explorer) 

Aase Sætran, styreleder

10 11

ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2016



HMS
 
Vernetjenesten 
Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 
verneombud.
Skadefrekvens i 2016 = 3. 
I dette ligger 2 stk innmeldte mindre personskader. 
Vi arbeider fortsatt i nært samarbeid med våre tilsynsmyn-
digheter. 

Internkontroll 
Internkontrollsystemet er fortløpende under revisjon, og 
vesentlige endringer er utført og implementert også i løpet 
av 2016. Internkontroller skal gjennomføres minst hvert 
annet år på samtlige avdelinger. Bedriften er tilsluttet Din 
Bedriftshelsetjeneste as og Forum for HMS. 

Klagesaker 
• Antall registrerte eksterne klager i 2016 = 1
• Antall registrerte interne klager i 2016 = 0 

Ytre Miljø 
Det er selskapets målsetning å være miljøbevisst og vi har 
fortsatt ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet 
som vesentlig påvirker det ytre miljø. 

Equass
Prima ble i 2015 resertifisert for nye 2 år – gjeldende frem til 
19. oktober 2017.

Sykefravær 
Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldings-
dager i henhold til avtalen om «Inkluderende Arbeidsliv».

2015 2016

Kortidsfravær (egenmeldinger)

Personalet 1,16 % 1,21 %

Deltakere 1,20 % 0,80 %

Langtidsfravær (med legeerklæring)

Personalet 6,30 % 3,76 %

Deltakere med lønn 8,72 % 6,64 %

Deltakere uten lønn 4,30 % 5,02 %

Korttidsfraværet er nærmest uendret. Langtidfraværet er derimot redusert 

med over 2,5 %.

Personalsituasjonen
Personalstaben pr. 31.12.2016 var på 117 ansatte. Dette 
inkludert 4 ordinære lærlinger, 1 på tidsubegrenset  
lønnstilskudd og 21 midlertidige vikarer.

Likestilling
I sin personal- og rekrutteringspolitikk har selskapet nedfelt 
at aktuelle kandidater skal vurderes uavhengig av kjønn og 
bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene  
innen de ulike fagområdene som ansatte representerer, 
samt i selskapets ledelse.

I 2016 var mannsandelen i Prima på 35 %. Dette er en 
nedgang på 6 % fra 2015.
Det har også I 2016 vært en nedgang i mannsandelen fra 
2015, og dette skyldes at ansettelsen I 2016 stort sett er 
kvinner. De er i hovedsak ansatt i avdeling Escala karriere.
I enhet Frukt og mat er mannsandelen lik som året før, men 
i alle de øvrige enhetene er mannsandelen lavere enn den 
var i 2014.
I Barnehagen har det vært en økning på 6%. 

I 2016 står kvinner for 68% av fravær med sykemelding.

 
Fordeling mellom kjønn i Prima
Kjønnsmessig fordeling mellom våre ulike enheter  
fremkommer av tabellen.

2016 Totalt Kvinner Menn Mannsdel

Adm. Direktør 1 0 1 100 %

Ass. Direktør 1 1 0 0 %

Stabssjefer og stabsansatte 7 2 5 71 %

Veilederenhet 47 40 7 15 %

Barnehagen 17 15 2 12 %

Frukt og Mat 22 9 13 59 %

Produksjon 22 9 13 59 %

Hele Personalet 117 76 41 35 %

Ledergruppen 6 4 2 33 %

Styret 7 6 1 14 %

Styreleder 1 1 0 0 %

Av 9 personer som har sluttet i 2016 er det 7 kvinner og 2 
menn. Av 31 personer som har blitt ansatt i 2016 er det 26 
kvinner og 5 menn.

Arbeid mot diskriminering
Som arbeidsmarkedsbedrift er selve grunntanken i alt vårt 
arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemminger og 
bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og 
samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal-  
og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater 
uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
språk, religion og livssyn.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 
AMU har i 2016 til og med Q2 bestått av: 
For ansatte: Gry Mathisen (leder) og Andreas Istad.
For ledelsen: Lars Ole Stølhaug (sekretær) og Fredrik Langfeldt.
Fra ledelsen: Atle Angvik eller Ann-Elisabeth Arnesen.
I tillegg har hovedverneombud, Berit Stenersløkken og
Din Bedriftshelsetjeneste ved Gunnhild Aasly deltatt.
Vararepresentanter har vært Eva Reiten og Nils Arne Rutlin
.

Fra Q3 har AMU bestått av:
For ansatte: Mona Dahle (sekretær) og Inger-Lise Hanssen.
For ledelsen: Lars Ole Stølhaug (leder) og Jannicke Hegge.
Fra ledelsen: Atle Angvik eller Ann-Elisabeth Arnesen.
I tillegg har hovedverneombud, Berit Stenersløkken og
Din Bedriftshelsetjeneste ved Gunnhild Aasly deltatt.

Fast agenda på møtene er: 
• Gjennomgang av referat fra forrige møte 
• Informasjon fra HVO om vernearbeid og eventuelle 

skader 
• Informasjon fra DinBedrifthelsetjeneste
• Informasjon fra ledelsen
• Behandling av innmeldte saker
• Eventuelt

Det er avholdt fire møter i 2016.
AMU har også arrangert vårfest og julebord på Skistua for 
alle ansatte og tiltaksdeltakere i Prima.
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Tjenester for Fylkeskommunen

Lærlinger
Vi er godkjent lærebedrift innenfor totalt 10 fagområder 
gjennom våre medlemskap i forskjellige opplærings-
kontor. Blant annet: Hjulutrustningsfaget (gjennom 
Opp læringskontoret for bilfag), Institusjonskokkfaget 
og Kokke faget (gjennom Opplæringskontoret for hotell- 
og   restaurantfaget) og Kontor- og administrasjonsfaget     
(gjennom Opplærings kontoret for mat- og servicefag i Sør-
Trøndelag). 
 
Vi har ved utgangen av året 4 lærlinger; 2 i kokkefaget på 
vår cateringavdeling,, 1 aktivitørlærling ved Industri og Service 
/ Seniorprosjektet og 1 i barne- og ungdomsarbeiderfaget 
ved Kongsvegen Barnehage. Det er 3 lærlinger som i løpet 
av 2016 som har avsluttet sitt lærlingeløp.

Lærekandidater
Prima har siden august 2013 hatt et samarbeid med Sør- 
Trøndelag Fylkeskommune (STFK) vedrørende lærekandidater. 
Lærekandidatene er elever i den videregående skolen som 
har som mål å fullføre grunnkompetanse innen et bestemt 
fagområde med sikte på en mindre omfattende prøve enn 
fag- eller svenneprøve. Lærekandidatene følger utvalgte 
individuelle mål oppsatt etter ordinær læreplan i faget med 
sikte på et kompetansebevis. Det stilles ingen formelle krav 
i lov eller forskrift, opplæringen tilpasses individuelt.  
STFK står for innmelding av lærekandidater og opplærings-
kontrakt.

Pr. 31.12.2016 hadde vi fjorten lærekandidater inne i bedriften. 
Disse er fordelt på ni ulike avdelinger innen fem ulike fag-
områder. Det har blitt startet opp ni lærekandidater i 2016, 
fagområdene er kokk, logistikk, kontor og administrasjon og 
salgsfaget. To av disse har avsluttet lærekandidatløpet etter 
eget ønske hvorav én søkes tilbake til skole.

I løpet av 2016 har det vært avholdt seks kompetanseprøver, 
fagområdene har vært innen kontor og administrasjon, 
kokk, yrkessjåfør og gjenvinningsfaget. Av disse seks har tre 
gått over i VTAO, en i VTA, en i APS og en som takket nei til 
tilbud om bistand videre etter endt lærekandidatløp.
Det har blitt avholdt to lærekandidatsamlinger med tema 
HMS og ergonomi.

Tjenester for Trondheim kommune

Seniortreff 
I april 2015 gikk startskuddet for Prima Seniortreff. Dette er 
et tilbud til ansatte i Varig Tilrettelagt Arbeid som på grunn 
av helsemessige eller aldersmessige årsaker ikke lenger kan 
nyttiggjøre seg VTA-tiltaket. Det er den enkeltes funksjons-
nivå og ikke alder som avgjør hvem som kan benytte 
seg av tilbudet. Formålet med Seniortreffet er todelt: Å gi 
en mykere overgang fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse, 
samt en meningsfull hverdag og en tilhørighet i et sosialt 
fellesskap som pensjonister. Det skal være et sosialt og  
kulturelt aktivitetstilbud på brukernes egne premisser, med 
få krav og mange muligheter. Det er viktig å presisere at 
dette er et frivillig tilbud som skal baseres på brukers eget 
ønske.
Seniortreffen har sin base i Prima sitt hovedbygg på 
Heimdal, og er åpent på torsdager mellom kl. 10.00 og 
14.00. Også i 2016 har det vært en fast kjerne på 6-8 
arbeidstakere som har benyttet seg av tilbudet. For noen er 
en kombinasjonsløsning med arbeid hensiktsmessig i en 
overgangsfase. Av våre faste brukere som fortsatt er ansatt 
i VTA har alle redusert stillingsandelen etter oppstarten av 
Seniortreffen, slik at dette frigjør plass i VTA-tiltaket.
Aktivitetsplanen har hele tiden vært utarbeidet i samråd 
med brukerne, slik at de selv får være med å påvirke 
innholdet.

Endring fra kommunale VTA – plasser til kom-
munale dagsenterplasser i Prima (skjermet tiltak)
På grunn av en underdekning av VTA-plasser i Trondheim 
har Trondheim Kommune har siden 2008 kjøpt 10 ekstra 
VTA-plasser, i tillegg til de 105 statlige VTA-plassene. I 
utgangspunktet var dette plasser for personer med psykiske 
lidelser, finansiert av statlige psykiatrimidler. I budsjettet 
2010 ble disse redusert til fem plasser, fordelt på 8-10  
personer med varierende stillingsandeler. Målgruppen ble 
også utvidet, slik at også personer med utviklingshemming 
kunne benytte seg av disse. I 2016 har det blitt vedtatt en 
endring i fht. de kommunalt finansierte plassene i Prima, 
slik at disse nå blir et forlenget tilbud av kommunens dagtilbud 
for de som står nærmest arbeidslivet. Plassene skal fortsatt 
være i Prima, men skal disponeres av kommunens bo- og 
aktivitetstilbud. I forbindelse med dette endres navnet fra 
kommunale VTA-plasser til kommunale dagtilbudsplasser. 
For øvrig vil målgruppen være den samme og driftes på 
den samme måten som tidligere.    

5. ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Tjenester Prima utfører for NAV

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, APS
Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å 
komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt  
arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging.

Varig tilrettelagt arbeid, VTA (skjermet tiltak)
Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen 
er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med 
uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprett-
holde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom indivi-
duell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som 
evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig 
vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til 
ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak 
i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med 
samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtte-
apparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å 
kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt 
med lønn. Også I 2016 har vi hatt et krav fra NAV Fylke om 
at minst 8 % av de ansatte i VTA skal få muligheten til å 
prøve seg i en ekstern bedrift, og 10 personer (10,5 %) har 
valgt å benyttet seg av denne muligheten i 2016. 

Tilrettelagt arbeid (skjermet tiltak)
Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i 
det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av 
ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og 
tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. 
Prima er kjent med at dette tiltaket skal avvikles i løpet av 
et par år, og er allerede i gang med å finne kartlegging av 
våre deltakere for å finne gode løsninger for hver enkelt 
deltaker. 

Ringer i vannet 
Prima er en del av «Ringer i Vannet» som er en rekrutt-
eringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som 
av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære 
jobber. Prosjektet er et samarbeid mellom NHO, attførings-
bedrifter og medlemsbedriftene i NHO. Medlemsbedrifter 
får gjennom prosjektet en kostnadsfri og eksklusiv tilgang 
til kompetent arbeidskraft, tilpasset eget rekrutteringsbehov. 
Sammen med de andre store attføringsbedriftene i Trondheim 
og NHO satser vi på at så mange som mulig av NHOs 
medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. 
Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov 
for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. 
Mange bedrifter i Trondheimsregionen har så langt inngått 
en avtale med prosjektet. Ved utgangen av 2015 var det 
undertegnet nesten 130 «Ringer i vannet»-avtaler i Trøndelag. 

RBK – ung i Jobb
RBK – ung i jobb er et tilbud til ungdom i alderen 18-25 
år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Tiltaket gir 
muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg 
Ballklub og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, 
med mål om å komme i jobb. Man skal selv være motivert 
og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeids- 
trening, og ha et ønske om å ha mulighet til å komme
ut i jobb. Tiltaket består av opplæring, arbeidspraksis og 
individuell veiledning. Det er to gruppeinntak i året på 12-15 
ungdommer, med varighet på seks måneder, med mulighet 
for forlengelse.

Vi drifter dette i samarbeid med Stavne KF, Rosenborg Ballklub 
og NAV. Det har blitt avholdt to kurs i løpet av 2016.
Ung i jobb har tilhørighet i Brakka til Rosenborg hvor det i 
oppstarten er kurs/gruppetilbud i ca. fem uker. Etter dette er 
det individuell jobbing/praksis, med mål om å komme i en 
betalt jobb eller relevant skolegang. I kurset har vi
benyttet oss av mange, og ulike aktører. Temaene har vært 
arbeidslivet, jobbsøking, motivasjon, verdier, yrkes- og  
karrierevalg, kosthold, fysisk aktivitet, bedriftsbesøk m.m.
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Escala Karriere
 
Gjennom to tiår har Prima alltid hatt et åpent blikk for nye 
oppdrag og tjenester.
Prima har vektlagt å ha fokus på hva markedet etterspør,  
og kravene til endrings- og omstillingsdyktighet har bare 
blitt større de seneste årene.
Prima har derfor etablert en ny avdeling som skal møte 
dagens marked og etterspørsel innen spissede tjenester på 
veiledning og karriereutvikling. 
Escala Karriere ble etablert 4. januar 2016.
 
For å imøtekomme NAV sine krav om lokasjoner har Escala 
etablert avdelinger på Beddingen 8 (Escala hovedkontor), 
Prinsens Gt. 46 og Megabygget på Melhus. 
Vi fortsetter også videre i Klæbuveien 125 (RBK-Brakka) og 
på Industriveien 2 på Heimdal. Administrative støttefunk-
sjoner ligger fortsatt på Heimdal. 
Dette betyr at avdeling Escala totalt har fem kontorer:  
Østbyen, Midtbyen, Lerkendal, Heimdal og Melhus.
 
Escala Karriere drifter i dag tiltakene: 
• Oppfølging
• Veien til arbeid
• Salg og servicekurs for minoritetsspråklige
• Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Oppfølging
Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker 
bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstilta- 
ket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å 
komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte
i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsfor-
holdet blir av lengre varighet. Målgruppen er
arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men 
som har vanskeligheter med å komme inn på arbeids- 
markedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- 
og oppfølgingsbistand. Ved behov kan dette i samråd 
med NAV forlenges i inntil tre år. Dette tiltaket ble vunnet 
på anbud med oppstart i 2016. Her har vi ca inne 420 
arbeidssøkere til enhver tid.

Veien til arbeid
Dette er et godt tiltak for arbeidssøkere med behov for kvali-
fisering, motivasjon og avklaring av jobbønsker. Hovedmål-
gruppen er langtidsledige, langtidsmottakere av sosialhjelp 
og personer med særlige behov for bistand i en tidlig fase 
av arbeidssøkingsprosessen. Kurset går over 20 uker. Det 

begynner med en teoretisk del på 8 uker som etterfølges 
av en praksisperiode på 12 uker. Formålet med praksisperi-
oden kan være kvalifisering eller utprøving av arbeidsønsker. 

Salg og servicekurs for minoritetsspråklige
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Escala Karriere, NAV 
og Trondheim kommune.
De som deltar ha lyst til å jobbe innen salg- og service-
næringene. I kurset får de kvalifisering til arbeid i salg- og 
servicebedrifter. De får opplæring i å søke jobber, oppfølging 
i praksis og de får samtidig norskopplæring. Kurset gjenn-
omføres i EVO sine lokaler på Granskogen, og på arbeids-
plassen til den enkelte. På kurset var det 3 dager med 
språkopplæring pr uke gjennom hele kurset fra EVO,  og du 
2 dager med opplæring i salg og service fra Escala Karriere.

Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige
I dette kurset får deltakerne kunnskap om norsk arbeidsliv 
slik at de kan søke arbeid, beholde arbeidet og kjenne til 
hvorledes et arbeidsforhold avsluttes. De blir kjent med 
skrevne og uskrevne lover og regler i arbeidslivet. Og de blir 
kjent med arbeidsgivers og markedets krav til utdanning, 
erfaring og personlig egnethet i aktuelle yrker. Kursperiode 
er 8 uker teori og 8 uker praksis med oppfølging. 

Tilbud til bedrifter
Næringslivet i Midt-Norge gjennomgår en omstrukturering 
og betydelige endringer. Dette er både forventet og normalt, 
men stiller likevel store krav til ledelse, medarbeiderkom-
petanse og endringstoleranse.
Escala Karriere har derfor etablert et tilbud som skal bistå 
midtnorske virksomheter å gjennomføre prosesser der 
mennesker skal gjennom endringer som innebærer nye 
retninger, behov for mer kompetanse, andre ferdigheter eller 
hjelp til å finne den beste veien videre. Escala Karriere bistår 
næringslivet på ulike måter slik at nødvendig utviklingsarbeid 
balanserer godt mellom økonomiske krav, strategiske mål 
og menneskelige hensyn. Vi tilbyr her bl.a. oppfølging 
av sykemeldte, bistand til omstilling og nedbemanning, 
bemanning, lederstøtte og utvikling av de ansatte. Vi tilbyr 
også flere kurs innen disse områdene. 

Kompetanse
Under Escala Karriere det samlet en betydelig kompetanse 
som utgjør en stor humankapital. Det er nærmere 50 
ansatte med betydelig erfaring. Våre veiledere har bred 
faglig bakgrunn og kompetanse fra blant annet salg og 
service, ledelse, rekruttering, undervisning, bedriftsetablering 
og helse- og sosialfag.

16 17

ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2016



6. PRAKSISOMRÅDER

Kafé og kantiner
Prima driver fem kantiner i Trondheim. Våre kantiner 
betjener totalt ca. 1000 personer daglig. Arbeidsoppgavene 
er varierende og består i hovedsak av tilberedning av kald 
og varm mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, 
renhold, kasseoppgjør og fakturering. Leder for enheten er 
Terje Indset som kan kontaktes på e-post:  
terje.indset@prima-as.no

Prima frukt
Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon 
av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt 
delikat pakket etter avtaler med våre kunder.  
Arbeidsopp gavene består i hovedsak av sjåførarbeid,  
hjelpemann på bil, kundebehandling, pakking av fruktkurver, 
logistikk, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og  
lossing, samt administrative oppgaver. Ved utgangen av 2016 
har avdelingen levert ca. 28 500 fruktkurver. Avdelingen kan 
kontaktes på e-post: primafrukt@prima-as.no

Skistua
Skistua er Bymarkas storstue. Prima driver Skistua som kafé 
for markabrukere og som et attraktivt tilbud til kurs, møter 
og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å betjene 
kafégjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, 
pådekking, og produksjon av mat allt fra enkel bufè til  
9-retters meny , baking av gjærbakst, catering til faste 
kunder og ute på arrangement samt ulike  
vaktmester oppgaver på Skistua og uteområdene.  
Åpningstiden for kaféen er hver dager kl. 11.00-15.00.  
I helger er det åpent kl. 11.00-17.00.  
Skistua kan kontaktes på e-post:  
skistua@prima-as.no.
 
Hjemmeside: www.skistua.no

Catering
Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein.  
Cateringkjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for 
våre kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, 
ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, 
tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange  
og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan  
kontaktes på e-post: catering@prima-as.no

Møbelomtrekking
Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/ 
reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr 
også tilskjæring av stoff/skumplast og alle former for søm. 
Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som sprett ing av 
møbelstoff, tilskjæring av stoff og skumplast, søm, montering, 
stopping og enklere sømarbeid på møbler og klær.  
Avdelingen kan kontaktes på e-post: mobel@prima-as.no 

Industri og service
Avdelingen utfører oppgaver innen montering av elektriske 
komponenter, kabelproduksjon, plastfoliering, lagerhold og 
pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Har 
forskjellige jobber som går på sammenstilling av produkter.  
Produksjon av deler til antenner, sveising, sandblåsing, 
boring, dreiing, sliping, pussing og ulike typer reparasjoner. 
Avdelingen kan kontaktes på e-post: lars.buran@prima-as.no

Dekk og service
Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse 
service, bilpleie og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er 
godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul 
og påløpsbremseanlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er 
dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, bilpleie,  
transport, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen 
kan kontaktes på e-post: primadekk@prima-as.no 

Bensinstasjon
Vi drifter Esso-stasjonen på Heimdal og driver med salg 
av drivstoff, kioskvarer, mat, utvendig og innvendig bilvask, 
samt enklere serviceoppdrag. Vi kan her tilby deltakere 
arbeid innen serviceyrket. Arbeidsoppgavene er kundebe-
handling, varepåfylling, betjening av kasse, matlaging, salg 
av bilprodukter, samt foreta enklere bilservice og bilvask. 
Avdelingen kan kontaktes på e-post: esso@prima-as.no 

Transport 
Vår avdeling Dekk og service har også ansvaret for Primas 
ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. 
Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken.  
Arbeidsoppgavene her er sjåføroppdrag som postkjøring og 
varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av 
bilene. E-post: dekkhotell@prima-as.no

Kongsvegen Barnehage
– Med fokus på idrett og uteaktiviteter. 
Kongsvegen Barnehage ligger sentralt og ideelt til ved park-
eringsplassen til Saupstad Skistadion. Vi har tre avdelinger
i barnehagen med plass til totalt 62 barn. To avdelinger 
for store barn og én avdeling for små barn. Vårt dyktige 
og aktive personale vektlegger allsidig fysisk utfoldelse og 
idrettslek både ute og inne. Dette kan være skøyter, ski,
ballaktivitet, klatring, turn og dans. Vi tilbyr arbeidsoppgaver 
som samvær, pass og stell av barn. Ulike aktiviteter med 
barn som forming, sang, dans, lesing, ute- og innelek.
Kjøkkenarbeid, praktiske oppgaver og ulikt forefallende 
arbeid. Leder for barnehagen er Jannicke Hegge,  
e-post: jannicke.hegge@prima-as.no
 

Renhold
I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for ren-
hold av Primas egne lokaler, kan deltakere få opplæring/ 
praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran som 
kan kontaktes på e-post: lars.buran@prima-as.no

Vaktmester
Vaktmestergruppen har ansvar for enkle vaktmester- og 
vedlikeholdsoppgaver av Primas egne lokaler og eiendom 
samt noen eksterne bygg. Det gis opplæring i vedlikehold 
av både utearealer og næringsbygg. Det utføres enkle  
reparasjoner, monteringsarbeid, maleoppdrag,  
snekkeroppdrag og gartnerarbeid. Vaktmestergruppen kan 
kontaktes på e-post: jan.oystein.sorum@prima-as.no

Kontor og resepsjon
Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og 
lønnsarbeid, kundebehandling, betjening av sentralbord og 
annet forefallende kontorarbeid. Praksis og opplæring kan 
skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår 
kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen,  
e-post: ann-elisabeth.arnesen@prima-as.no 
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Driftsregnskap 2006-2016
DRIFT 
(Tall i hele tusen) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktsalg

Inkl. barnehage 29 384 40 291 42 869 44 603 49 917 52 476 60 533 65 207 69 422 62 456 60 928

Tjenestesalg

VTA NAV 12 447 12 920 13 226 13 931 13 071 13 476 13 835 14 353 14 858 15 346 15 660

VTA kommune 2 829 2 940 2 966 3 166 3 266 3 369 3 474 3 588 3 713 3 836 4 085

APS tiltaket 6 826 6 751 7 167 7 453 6 121 8 118 8 009 10 401 8 565 13 460 8 989

AB tiltaket 2 150 2 160 1 736 1 980 1 975 1 634 1 916 1 980 2 049 2 116 -

Avklaring i skjermet 2 370 2 430 2 889 2 561 2 171 3 764 2 044 2 039 1 574 1 626 -

Kvalifiseringstiltaket - - - 811 840 866 411 225 210 246 227

Tilrettelagt tiltaket - - - 177 144 192 225 205 188 206 -

AMB tiltaket * 1 000 1 014 1 047 - - - - - - - -

AMO - - 62 944 1 503 - - - - - 3 887

Oppfølging - - - - - - 1 712 1 822 2 045 4 136 18 479

Avklaring - - - 2 209 3 818 3 181 3 227 3 080 2 781 4 673 -

Arbeidsrettet rehab - - - 2 784 4 958 - - - - - -

Salg av plasser 1 489 1 548 1 714 1 921 1 646 965 1 100 1 500 2 589 3 577 5 153

Andre driftsinntekter, VOX - - - - - - - - - - 2 552

Totale driftsinntekter 58 495 70 056 73 676 82 540 89 430 89 779 96 486 104 400 107 994 111 678 119 960

Lønnskostnader 31 650 37 466 37 507 50 754 50 883 49 029 47 932 50 621 52 293 58 270 65 609

Vareforbruk 10 540 13 671 14 145 16 106 17 039 18 977 27 868 31 223 32 230 28 066 27 087

Variable kostnader 42 190 51 137 51 652 66 860 67 922 68 006 75 800 81 844 84 523 86 336 92 696

Faste kostnader 11 972 15 326 16 160 19 083 19 869 20 431 19 932 20 211 19 439 20 192 21 897

Totale kostnader 54 162 66 463 67 812 85 943 87 791 88 385 95 732 102 055 103 962 106 528 114 593

Driftsresultat 4 333 3 593 5 864 -3 403 1 639 1 394 754 2 345 3 974 5 150 5 367

Finans -123 -481 -669 -418 -310 -372 -332 -389 -240 -232 -198

Ekstraordinære -37 194 0 97 35 -27 - - - 242 110

Årsresultat 4 173 3 306 5 193 -3 725 1 364 995 422 1 956 3 734 5 160 5 279

*Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt.

 
Regnskapsåret 2016
De totale driftsinntektene ble på nær 120 mill. kroner, og er nok et år med rekordomsetning i selskapet. I forhold til rekordåret 
2015 økte driftsinntektene med 8 mill. i 2016. Driftsresultat ble på nær 5,4 mill. kroner, og etter finanskostnader ble overskuddet 
pålydende 5,3 mill. kroner og en gitt selvfinansiering på nær 7,5 mill. kroner. Ved nyinvesteringer og nedbetaling av lån er finan-
sieringen foretatt via driftsmidler, samt at likviditeten og arbeidskapitalen er styrket i selskapet. Det er ikke foretatt låneopptak 
i selskapet som nå har nær 4,4 mill. kroner i langsiktig gjeld. Egenkapitalen er ytterligere styrket i 2016 og var ved utgangen av 
2016 pålydende kr 47 228 754.

Finansiell risiko
Selskapet har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Etter nedbetaling av lån og selvfinasiering av nye investeringer 
har selskapet styrket likviditeten i 2016.

Andre risikofaktorer
Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for Arbeids- og 
Inkluderingsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe 
tjenester i ordinære bedrifter. NAV signaliserer også en overtakelse av anbudsoppdrag fra Arbeids- og Inkluderingsbedriftene på 
sikt. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) de siste årene. Det er nå kun enkelte tiltak som 
ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få  økonomiske konsekvenser for 
2017-18. Konkurransesituasjonen medfører lavere marginer og  er en av de største risikofaktorene i 2017.

Grafisk fremstilling av driftsinntektene
Salgsinntekter av produkter utgjorde i 2016 51 % av de totale driftsinntektene.

7. ØKONOMI

Produksjon Oppfølging VTA APS Salg av plasser Amo-kurs Andre/VOX
61,00 18,70 19,70 9,00 5,20 3,90 2,50 120,00

51 %

16 %

16 %

9 %
4 %

3 % 2 %

Produksjon Oppfølging VTA APS Salg av plasser Amo-kurs Andre/VOX
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Resultatregnskap 2016
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

Driftsinntekter 1 119 960 644 111 813 066

Sum driftsinntekter 119 960 644 111 813 066

Varekostnader 4 27 348 706 27 971 804

Beholdningsendring 4 -231 632 101 155

Lønnskostnader m.m. 9, 10, 12, 13 65 131 835 58 270 255

Avskrivninger 2 2 009 327 1 651 096

Annnen driftskostnad 3 20 225 395 18 426 050

Sum driftskostnader 114 483 630 106 420 359

Driftsresultat 5 477 013 5 392 706

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 116 299 203 742

Annen finanskostnad 314 335 435 456

Resultat av finansposter -198 036 -231 715

Resultat før skattekostnad 5 278 977 5 160 992

Ordinært resultat 5 278 977 5 160 992

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsoverskudd 7 5 278 977 5 160 992

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 5 278 977 5 160 992

Sum overføringer 5 278 977 5 160 992

Samfunnsregnskap
(Tall i hele tusen) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Salg av produkter 49 917 52 476 60 533 65 207 69 422  62 456 60 928

Salg av tjenester 39 513 37 303 35 953 39 193 38 572  49 222 59 032

Totalt salg 89 430 89 779 96 486 104  400 107 994  111 678 119 960

Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter:

Innbetalt skatt fra ansatte 11 175 10 617 10 318 10 558 10 677  11 949 13 331

Innbetalt arbeidsgiveravgift 5 235 6 062 6 108 6 254 6 495  6 968 7 894

Innbetalt merverdiavgift 8 799 1 682 3 163 2 350 2 794  1 530 2 325

Totalt tilbakebetalt 25 209 18 361 19 589 19 162 19 966  20 447 23 550

 
Eksempel på samfunnsregnskap
En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger kr 350 000 i inntekt. Arbeidsavklaringspengene utgjør 60 % av dette pr. 
år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 md. og det er ingen feriepengeopptjening. 

Årlig arbeidsavklaringsstønad 210 000

- 25 % skatt til staten 55 000

Årlig kostnad til staten  155 000

Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak   120 000

Skolegang maks kr 55 000 pr. år, 
men maks kr 100 000 i hele attføringsløpet   55 000

Totale kostnader for staten  330 000

Fast ansettelse i ordinær bedrift
100 % stilling med lønn kr 360 000 -25 % skatt til staten med kr 90 000.
Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr 90 000 i innbetalt skatt til staten pr. år  
i stedet for en årlig kostnad på kr 330 000. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn ett år, og i de fleste 
tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis APS og AB før vedkommende i beste fall er i  
100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette  
beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) kr 330 000 samt kr 90 000 i skatteinnbetaling.  
Dette vil totalt spare staten med kr 420 000 pr deltaker hvert år.

Resultatdisponering
Årsoverskuddet på kr 5 278 977 overføres til annen egenkapital. 

Fortsatt drift/rettvisende oversikt
Styret mener det er riktig å legge til grunn forutsetning om fortsatt drift av selskapet ved avleggelsen av årsregnskapet.  
Årsregnskapet gir etter vår mening en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling.

Styret i Prima AS
Trondheim, 26. april 2017
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Balanse 2016
Eiendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Bygninger 1, 2, 14 27 409 596 27 829 296

Tomter 1, 2, 14 4 323 548 4 323 548

Transportmidler 1, 2 2 512 732 1 927 922

Maskiner, inventar o.l. 1, 2 2 722 965 2 121 098

Sum varige driftsmidler 36 968 841 36 201 865

Andre langsiktige fordringer 192 375 0

Sum Finansielle anleggsmidler 192 375 0

Sum anleggsmidler 37 161 216 36 201 865

Omløpsmidler

Lager av råvarer 1, 4 1 953 251 1 739 505

Lager av varer i arbeid og ferdigvarer 1, 4 808 447 790 561

Kundefordringer 1, 5, 14 7 870 461 6 952 144

Andre kortsiktige fordringer 1 3 573 096 3 496 208

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1, 6 15 312 510 12 544 609

Sum omløpsmidler 29 517 765 25 523 026

Sum eiendeler 66 678 981 61 724 891

Egenkapital og gjeld - Innskutt egenkapital

Aksjekapital (10 aksjer á kr 50’) 7, 8 500 000 500 000

Sum innskutt egenkapital 500 000 500 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 46 728 754 41 449 777

Sum opptjent egenkapital 46 728 754 41 449 777

Sum egenkapital 47 228 754 41 949 777

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Avsatt depositum Kongsvegen barnehage 141 860 146 520

Pensjonsforpliktelse 1, 10 0 698 960

Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage 2 222 750 445 500

Sum langsiktig forpliktelse 364 610 1 290 980

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 4 465 998 4 651 405

Sum annen langsiktig gjeld 4 465 998 4 651 405

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 3 620 184 2 851 784

Skyldig offentlige avgifter 6 4 404 128 4 213 224

Annen kortsiktig gjeld 9, 11 6 595 307 6 767 721

Sum kortsiktig gjeld 14 619 619 13 832 729

Sum gjeld 19 450 227 19 775 114

Sum egenkapital og gjeld 66 678 981 61 724 891

Kontantstrøm 2016
2016 2015

Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skatt 5 278 977  5 160 993 

+ Ordinære avskrivninger 2 009 327  1 651 096 

+/- Endring i varelager -231 632  101 155 

+/- Endring i kundefordringer -918 317  -326 827 

+/- Endring i leverandørgjeld 768 400  -868 868 

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -949 733  2 196 604 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 5 957 022  7 914 152 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 2 999 054  2 447 578 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 999 054  -2 447 578 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

- Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld 185 407  3 046 850 

+ Innbetalinger ved økning av andre langsiktige forpliktelser

- Utbetalinger ved reduksjon av andre langsiktige forpliktelser 4 660  491 354 

Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter -190 067  -3 538 204 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 767 901  1 928 370 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 12 544 609  10 616 239 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 15 312 510  12 544 609 

Styret i Prima AS
Trondheim, 26. april 2017
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8. NOTER

Note 1
a. Regnskapsprinsipper  
(Regnskapsloven § 7-35)
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk  
regnskapsstandard.

b. Hovedregel for vurdering og  
klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som  
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen 
ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og  
langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke 
opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men  
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

c. Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag 
for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over 
leiekontraktens varighet.

d. Pensjonsmidler og  
pensjonsfor pliktelser
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i DnB 
Livsforsikring AS. For den innskuddsbaserte ordningen 
betaler selskapet en prosentsats av den ansattes lønn. 
Selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Etter 
01.05.14 har prosentsatsen vært 5,5 %. Denne ble 01.08.16 
øket til 6,5 %. Selskapet har tariffestet avtalefestet førtids-
pensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordning.

Førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør 
innebærer at han kunne gå av ved 62 år med 66 % lønn. 
Ved inngåelse av 2016 var forpliktelsen på kr 698 960.  
Adm.dir. har heller ikke benyttet seg av denne avtalen i 
2016. Aktuar har derfor meddelt at selskapets forpliktelse 
reduseres med kr 698 960 i 2016 som da igjen reduserer 
selskapets lønnskostnader med tilsvarende beløp. 

e. Inntekter
Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim 
kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter 
fra produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering.

f. Varer
Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) 
og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjenan-
skaffelseskost brukt som tilnærming for virkelig verdi.  
Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

g. Fordringer
Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av indivi-
duelle vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en 
generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent 
på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløps-
midler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.
 
h. Skattepliktig
Prima as er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets  
virksomhet er derfor ikke skattepliktig

Note 3
Vesentlige leieavtaler i 2016

a. Lagerlokaler i Fossegrenda 1. Utleier er Schhrødergården 
AS. Avtalen har løpt i hele 2016, men er nå sagt opp 
med virkning fra 30.06.2017. Leien i 2016 utgjorde  
kr 204 792. 

b. Kafé, møte og selskapslokaler på Skistua. Utleier er 
Stiftelsen Skistua. Avtalen gjelder fra 01.12.2009 til 
01.12.2014. Leien utgjorde i 2016 kr 443 412.  
(Avtalen er ikke formelt forlenget) 

c. Produksjonslokaler i Heggstadmoen 5. Utleier er 
Heggstadmoen 5 AS. Avtalen gjelder fra 01.06.2012 og 
løper til 01.07.2017. Avtalen vil ikke bli forlenget.  
Leien i 2016 utgjorde kr 883 800. 

d. Selskapet disponerer lokaler ved Havstein helse- og 
velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder 
fra 18.02.2005 til 18.02.2008. Deretter løper den videre 
med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 md.  
Leien for 2016 utgjorde kr 72 000. 

e. Festekontrakt med Trondheim kommune for feste 
av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i 
forbindelse med Kongsvegen Barnehage. Kontrakten 
løper fra 01.05.2006 til 01.05.2046 og opphører uten 
oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr 4,- pr kvm pr. år 
og arealet utgjør 2798 kvm = kr 13 000 for 2016. 

f. Beddingen 8. Utleier er Bouvet Norge AS (Framleie) og 
KLP Skipsbygget AS. Kontrakten løper fra 01.01.2016 til 
31.03.2018 og fra 01.04.2018 til 31.12.2018. Leien for 
2016 utgjorde kr 399 996. 

g. Mega-senteret, Melhus. Utleier er Trondos. Kontrakten 
løper fra 01.01.2016, og er løpende med 3 md.  
oppsigelse. Leien for 2016 utgjorde kr 97 000. 

h. Sorgenfriveien 9. Utleier er Realinvest AS. Kontrakten 
løper fra 01.06.2016 til 31.12.2018. Leien for 2016  
utgjorde kr: 239.400,- samt et depositum i DNB på  
kr 192 375.  

i. Prinsens gt 46. Utleier er Strinda Eiendom AS. Kontrakten 
løper fra 01.01.2016 til 31.12.2019. Avtalen er for øvrig 
sagt opp med virkning fra 01.09.2017.  
Leien for 2016 utgjorde kr 108 000.

Note 2
Varige driftsmidler

Transportmidler Maskiner/inventar Bygninger og bygn.inv. Tomter SUM

Anskaffelseskost 01.01.  6 375 308  19 352 591  34 858 913  4 323 548  64 910 360 

Årets tilgang  1 337 880  1 633 590  27 584  2 999 054 

Årets avgang  -   

Anskaffelseskost 31.12.  7 713 188  20 986 181  34 886 497  4 323 548  67 909 414 

Akk. av- og nedskr. 01.01  4 447 386  17 231 493  7 029 617  -    28 708 496 

Tilbakeføre avskr./solgte driftsmidler  -    -    -    -    -   

Årets avskrivninger  753 071  1 031 722  447 284  -    2 232 077 

Tilbakeførte avskrivninger  -    -    -    -    -   

Akk. av- og nedskr. 31.12  5 200 457  18 263 215  7 476 901  -    30 940 573 

Balanseført verdi pr. 31.12.  2 512 732  2 722 965  27 409 596  4 323 548  36 968 841 

Avskrivningsplan Lineær 5 år Lineær 5 år 1 %/20 %

Tomter
Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr 1 247 000. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i Lundamobakken 
med en bokført verdi på til sammen kr 3 076 000. Den ene av disse med et eldre bolighus som har vært utleid til to  
leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr 4 323 548.

* Investeringstilskudd
Selskapet har mottatt kr 2 227 500 i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med oppstart av  
Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år  
frem til 31.12.2017. Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr 222 700 i perioden 2008-2017.
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Note 4 
Varebeholdninger
Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid 
og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis 
anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost 
for varer i arbeid og ferdig varer.

Varebeholdninger 2016 2015

Innkjøpte råvarer og innkjøpte varer for 
videresalg  1 953 250 1 739 505

Lager av varer under tilvirkning  808 447 790 561

Sum varer  2 761 697 2 530 066

Note 5 
Fordringer/delkrederavsetning
Delkredereavsetning er på kr 250 000 og vurdert i forhold til 
den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende 
til sammen kr 7 870 461. Det er ingen fordringer som har 
forfalt senere enn ett år etter balansedato.

Note 6 
Bundne bankinnskudd 2016 2015

Bundne bankinnskudd 2 000 044 1 763 240

Skyldig forskuddstrekk per 31.12.2016 er på kr 1 999 281.  
I denne summen er inkludert påleggstrekk.

Note 7
Egenkapital 
 
Annen egenkapital pr. 1.1.16  41 449 777 

Aksjekapital  500 000 

Årets resultat  5 278 977 

Total egenkapital pr 31.12.16  47 228 754 

Note 8 
Antall aksjer, aksjeeiere
Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av 
Trondheim Røde Kors. 
Det er utstedt 10 aksjer á kr 50 000 og aksjekapitalen er 
fortsatt som ved etableringen i 1992, kr 500 000.  
Alle aksjene har lik stemmerett.

Note 9
Lønnskostnader
Lønnskostnader 2016 2015

Lønninger  52 421  47 995 

Styrehonorar  263 244

Lønnsrefusjoner  -3 263  -4 505

Arbeidsgiveravgift  7 894  7 019

Pensjonskostnader  3 020  2 586

Andre ytelser  4 797  4 931 

Sum  65 132  58 270 
 

Ferielønn
Ferielønnen, 12 % er belastet resultatregnskapet og 
kr 5 367 805 er avsatt som egen post i balansen.

Note 10 
Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning  
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets  
pensjonsordning oppfyller kravet etter denne loven. 
 
Selskapet har siden 1.10.2008 hatt en innskuddsbasert 
pensjonsordning. Den tidligere ytelsesbaserte ordningen 
har pr 31.12.2009 blitt omgjort, og det er utstedt fripoliser til 
ansatte og tidligere ansatte med en rettighet i ordningen.

Note 11 
Annen kortsiktig gjeld
I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, 
styrehonorar, eksterne tjenester og diverse kostnader  
påløpt i 2016, til sammen kr 1 001 000.

Note 12 
Antall ansatte
Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig  
119 faste ansatte.

Note 13
Ytelse til ledende personer  
Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2016 med  
kr 263 000  Iflg. vedtak i generalforsamlingen 28. juni 2016.
 
Lønn til administrerende direktør er kr 1 348 124.  
Pensjonsytelse er kr 192 033.
 
Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende 
direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, 
opsjoner eller lignende.  
 
Honorar til revisor er kr 115 000.

Note 14
Gjeld og pantestillelser

Gjeld og pantestillelser 2016 2015

Limit kassekreditt - -

Pantesikret gjeld  4 465 998 4 651 405

Bokført verdi av pantsatt eiendom  27 409 596 28 900 472

Bokført verdi av pantsatte fordringer  7 870  461 6 952 144

Gjeld som forfaller 5 år etter balansedato 3 451 377 3 700 351

Garantiansvar Esso 300 000 300 000

9. REVISORS BERETNING
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