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OMSETNING 113,85 MILLIONER KRONER

EGENKAPITAL  37,73 MILLIONER KRONER

ÅRSRESULTAT  7,79 MILLIONER KRONER
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fleste deler av selskapet. Mangel på fagfolk, ledere, ingeniører 
og konstruktører er en stor utfordring nasjonalt og som kan 
fremover føre til store utfordringer om tiltak ikke settes inn. 
Selv om dette er en stor nasjonal utfordring, har styret og 
ledelse tatt tak i utfordringen på lokalt nivå. Dette arbeidet vil 
fortsette også i 2022. Skal Promek nå sine vekstmål må vi ha 
tilgang til kompetanse. Både beholde de vi har og rekruttere 
nye- Det kan være forskjellig verktøy i verktøykassen som kan 
være egnet til bruk i konkurransen om kompetansen. Arbeids-
markedene i Europa endrer seg, arbeidere fra land som det 
tradisjonelt har vært relativt enkelt å rekruttere fra har hatt en 
positiv vekst og har økt sysselsetning. Dette medfører større 
konkurranse på arbeidskraften. Et tiltak for å møte denne ut-
fordringen kan være å se på andre arbeidsmarkedsregioner 
i andre deler av verden. Lønn, trivsel på jobb og en god og 
sikker arbeidsplass er andre verktøy. Jeg vil også nevne tilret-
telegging av bo og fritidstilbud som et godt og aktuelt verktøy 
for å bidra til at våre ansatte opplever en positiv hverdag også 
på fritiden.

Resultatet for 2021 er det tredje beste driftsresultatet i selska-
pets historie. Vi nådde ikke budsjettmål, men tatt de enkel-
tutfordringene vi har hatt sammen med pandemien som har 
påvirket oss i snart to år, er styret likevel relativt fornøyd med 
å levere et slikt resultat. 

Med fulle ordrebøker, gode ansatte og et godt renomme i 
bransjen ligger forutsetningene godt til rette for at Promek 
skal levere gode resultater i årene som kommer.

Jeg takker for ett godt og innholdsrikt år og gleder meg til 
fortsettelsen

Roger Osen
Styreleder

STYRELEDER
HAR ORDET

Ved inngangen til nytt produksjonsår er ordrebøkene som 
ofte før fulle. Vi har et godt navn i et godt marked og det er 
stor etterspørsel etter våre båter. Jeg kunne egentlig ha slut-
tet der, men som ofte ellers er det alltids elementer som kan 
nyansere bildet noe.

Våre båter og våre ansatte er vårt sterkeste kort og fortrinn i 
et marked med flere konkurrerende leverandører. Promek har 
levert kvalitetsbåter i over 20 år og skal fortsette med dette 
også mange år fremover. 
Våre båter står sterkt hos våre eksisterende kunder, som ofte 
kommer tilbake med nye forespørsler, og hos nye kunder som 
kommer med forespørsel. Det er likevel et stadig behov for 
utvikling, nytenking og revidering av strategi. Dette også for 
Promek. 

Både vi og våre kunder er opptatt av bærekraftmålene her-
under også nasjonale og internasjonale klimamål. Dette gjør 
at klima blir en enda sterkere dimensjon i både design, pro-
duksjon og bruk av våre båter.
Vi leverte i 2021 vår første hybrid båt. Denne har dieselelek-
trisk fremdrift og er i tillegg til dieselmotor utrustet med en 
batteripakke på 240kWt.. Båten har vært et viktig prosjekt for 
Promek. Selv om vi hadde en del utfordringer underveis i pro-
duksjonen ble båten svært bra. En kan forvente en del utfor-
dringer i varierende skala når ny teknologi skal utvikles og tas i 
bruk i nye konsepter. Dette medførte for vår del at leveransen 
ble betydelig forsinket og påvirket øvrig produksjon i negativ 
retning. Vi har flere læringspunkter i denne leveransen noe 
som vil styrke vår posisjon fremover i det markedet intensi-
verer sin etterspørsel etter båter med et lavere klimaavtrykk.

Som nevnt innledningsvis er våre ansatte også en av våre styr-
ker. Samtidig opplever både vi og andre produksjonsbedrif-
ter, uavhengig av bransje, store rekrutteringsutfordringer i de 
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STYRELEDER
HAR ORDET
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STYRET I
PROMEK AS

Svein Ivar Flataukan
Styremedlem
Svein Ivar jobber i Promek som 
formann, har vært innom de fleste 
områdene i bedriften, men har nå 
ansvaret for testing og ferdigstillelse/
godkjenning i tillegg til garantiopp-
følging. Har jobbet i Promek siden 
starten i 1991.

Eigunn Stav Sætre
Styremedlem
Eigunn er utdannet statsviter med 
spesialisering i Øst-Europa og politisk 
økonomi. Hun har siden 2011 vært 
kultursjef (tidl. kultur- og næringssjef ) 
i Kristiansund kommune, med ansvar 
for fag, økonomi og personalledelse. 
Tidligere har hun jobbet som inter-

nasjonal koordinator i fylkeskommunen, og har erfaring fra 
energi, bank, analyse og marked. 
Fra 1. mai 2022 går hun over i ny stilling som direktør for 
Nordmøre museum. 

Roger Osen
Styreleder
Roger Osen er daglig leder i Grund-
vågen AS og Nekton AS, samt 
styreleder i Eines AS. Med to fagbrev 
i bunn og økonomisk og teknisk 
videreutdanning har Roger lang 
erfaring inne ledende stillinger innen 
olje, energi og havbruk. I tillegg en 
politisk erfaring som ordfører i Smøla 
kommune.

Kurt Arve Holmen
Styrets nestleder
Kurt Arve er daglig leder i Grund-
vågen A/S, hovedaksjonær i lakse-
selskap og servicerederi innen hav-
bruk. Har 38 års erfaring innen finans.

Kjetil Flataukan
Styremedlem
Kjetil er Løsningsansvarlig i Norsk 
helsenett. Norsk helsenett sørger 
for at helseinformasjon og digitale 
tjenester er tilgjengelige, trygt, enkelt 
og relevant, for så vel innbyggere 
som helsepersonell. Tidligere har han 
arbeidet med blant annet økonomi 
og ledelse innen ulike områder som 
regnskap, oppdrett og bompenger.
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Corona situasjonen er i skrivende stund på hell, men ikke uten 
at også i 2021 har dette preget oss. vi har unngått smitte i sel-
skapet. Likevel har vi opplevd redusert produksjonskapasitet 
noe som igjen har ført til forsinkede leveranser. Dette drar 
vi med oss inn i 2022, men har planer om å komme oss på 
leveransedato i løpet av første halvår 2022. 

En av våre større utfordringer har vært, og er fremdeles, å 
finne nok fagfolk til å produser fartøyene våre, dette er vi ikke 
alene om i markedet. Vi merker at det utdannes for få fagut-
dannede. 

Vi forsøker å legge til rette for pendling mellom Smøla og 
hjemsted ved at vi har en boligrigg hvor våre ansatte kan bo 
i arbeidsdagene.

Denne boligriggen startet vi å pusse opp for å heve standar-
den på i 2021 og i 2022 investerer vi over 2 millioner kroner 
i videre oppussing. Formålet med dette er å ta vare på våre 
ansatte og skape et beder miljø på fritiden, samt medvirke til 
rekruttering og at Promek skal ses på som en mer attraktiv 
arbeidsgiver.

I 2021 leverte vi vårt første fartøy med hybrid framdrift (diesel 
og elektrisk), dette var en milepæl for oss i det vi tar skrittet inn 
i en mer miljøvennlig framtid. Prosjektet har vært utfordrende 
og lærerikt for hele organisasjonen, men vi har tro på at fram-
tiden vil bære med flere krav fr a våre kunder om mer og mer 
miljøvennlige fartøyer. Vi i Promek har ord på oss for å tilfreds-
stille våre kunders ønsker og følgelig satser vi mer og mer på 
fartøy med miljøvennlige løsninger, vi har også beveget oss 
inn på met nytt markedssegment i vårt samarbeid med eSea 
i å utvikle et fartøy for rydding av havner og havbunnen, noe 
som også ligger under «miljøhatten». 

ADM. DIREKTØR 
HAR ORDET
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Det faktum at alle prosjektene våre har gått med overskudd er 
selvfølgelig ekstra gledelig.

Jeg vil takke alle ansatte for den gode innsatsen som har vært 
nedlagt i 2021 og ser fram til et nytt utfordrende år med god 
resultater

Arild Tjelle
Administrerende direktør.

2021 har ikke vært et år som ble preget av en større vekst, 
men heller med elementer av konsolidering. På grunn av for-
sinkelser i leveranser har vi ikke nådd den omsetning vi hadde 
budsjettert med, men vi har likevel oppnådd et av de bedre 
driftsresultatene selskapets historie.

Interessen fra våre kunder har vært stor og vi har mottatt 
mange forespørsler om bygging av nye fartøy, flesteparten av 
disse forespørslene har kommet fra havbruksnæringen, men 
også fra selskap i andre segmenter. Ved årets slutt i 2021 har vi 
fylt opp leveranse slot’ene våre fram til og med første kvartal 
2023. På tross av oppfylt produksjonskapasitet opplever på-
gang av kunder som ønsker tilbud på en Promek båt. Vi kan 
trygt si at ordresituasjonen vår er god.

Produktutvikling er også noe som har stått i fokus i 2020. Vi 
har en prosess der vi kontinuerlig søker å forbedre produkt-
ene våre i samarbeid med våre kunder. 

Vi har i denne forbindelse jobbet en del med design og med 
dynamiske strømninger rundt skrog.

I tillegg har vi fokusert i retning av mer miljøvennlige fram-
driftsmetoder der vi har vår første hybridbåt under produk-
sjon. Vi har også et forprosjekt på gang for å avklare hvor-
dan vi kan bygge hydrogendrevne fartøyer, dette prosjektet 
viser positive resultater og vi er nå på utkikk etter potensielle 
 kunder for en hydrogenbåt.

På tross av de utfordringer 2021 har bydd på har Promek  levert 
et veldig godt resultat økonomisk hvor vi har levert Promek’s 
tredje beste driftsresultat historisk sett.

ADM. DIREKTØR 
HAR ORDET
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SALGS- OG MARKEDSSJEF
Kenneth T. Ramberghaug - er utdannet ingeniør el-kraft 
og bedriftsøkonom BI. Har lang erfaring fra skipsbygging og 
offshore vedlikeholdsarbeid. Har også ledererfaring som av-
delingsleder i 3 år og 3 år innen salg/markedsføring. Kenneth
kom til Promek i august 2016.

LOGISTIKKSJEF
Oddgeir Lura - i løpet av 2020 har Oddgeir gått fra å være 
innkjøpsleder til å få ansvaret for selskapets logistikk, samt 
eien dom, bygg og anlegg (EBA). Oddgeir er utdannet  ingeniør 
innen marinteknikk ved HiST, og har jobbet som vedlikeholds-
ingeniør på Svalbard i 8 år før han begynte hos oss i 2015.

HMS- OG KVALITETSSJEF
Stig Liljedal - er utdannet sivilingeniør fysikalsk metallurgi 
ved NTH. Han er også sveiseingeniør-EWE. Han har bakgrunn 
fra undervisning både innen sveiseteknologi ved Teknisk Fag-
skole og realfag ved høgskole. Han har lang erfaring innen 
HMS både som selvstendig næringsdrivende og siden  starten 
på 2010-tallet, som ansatt i privat virksomhet. Stig kom til 
PROMEK i oktober 2019.
 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Arild Tjelle - er utdannet finmekaniker, bedriftsøkonom og 
har mastergrad i ledelse fra BI. Han har lang erfaring som 
 offiser i Forsvaret, og har siden 2005 hatt ledende stillinger 
innen flere mekaniske produksjonsbedrifter. Fra 2016 har han 
jobbet for OSSE i Ukraina og Norsk Folkehjelp i Peru. Arild 
begynte i PROMEK i februar 2020.

ADMINISTRASJONSSJEF
Simone Timm Nicolai - i løpet av 2020 har Simone gått fra 
å være økonomileder til å lede Promek sin Administrasjons-
avdeling med ansvar for økonomi, HR og generell admini-
strasjon. Simone kommer fra Tyskland, er utdannet bokholder
og tar for tiden videreutdanning på BI. Simone har vært hos
Promek siden juni 2017.

OPERASJONSSJEF
Svein Ivar Flataukan - er leder operasjonsavdelingen som 
består av konstruksjon og utviklingsseksjonen, produksjon og
ettermarked. Svein Ivar har jobbet i PROMEK siden 1991 og 
kjenner de fleste områder i bedriften. Han overtok i november 
ansvaret for den tyngste avdelingen i selskapet: Operasjons-
avdelingen. Svein Ivar er også Promek’s tekniske sjef.

LEDERGRUPPE

Stig

Oddgeir

Svein Ivar

Kenneth

Simone

Arild
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RIKETS 
TILSTAND
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KHMS-ARBEIDET 
2021
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KHMS-ARBEIDET 
2021

HMS-arbeidet har fått et stadig større fokus hos Promek. 
 Bedriften hadde i 2021 ingen fraværsskader. 

Vi gjennomførte i 2021 i samarbeid med Avonova Bedrifts-
helsetjeneste en arbeidshelseundersøkelse.  De ansatte opp-
ga i stor grad å trives på arbeidet. På spørsmål «Gleder du 
deg til å gå på jobb?» svarer 87,1% «Ja!». På spørsmål «Fører 
misnøye med jobben til at du vurderer å bytte arbeidsgiver?» 
svarer 90% «Nei!».

Dette til tross for at arbeidsmiljøet naturlig nok er preget av 
både støy og en del støv. Som følge av det sistnevnte, inves-
terte bedriften i 2021 i et nytt friskluftsaggregat til bruk for 
sveiserne.

Det har også vært gjort mindre investeringer for å forbedre 
de ergonomiske forholdene både for avdeling utrustning og 
avdeling skrog. Ergonomi skal for øvrig følges opp i 2022 med 
kartlegging av forholdene i bedriften.

KHMS-arbeidet må kunne sies å være i positiv utvikling hos 
Promek. 

I årene fremover vil bedriftens konkurranseevne både når det 
gjelder å tiltrekke seg kompetanse og når det gjelder å  levere 
et kvalitetsprodukt til «rett pris», være avhengig av fortsatt 
progresjon på disse områdene!

 

Som i 2020, ble også 2021 et år hvor Covid-19 satte sitt preg 
på betingelsene bedriften jobbet under. 

Innreisekarantene og PCR-testing var en del av ferieav-
viklingene. 

Og produksjonsplaner ble da også i enda et år forskjøvet på 
grunn av karantenebestemmelser.

Det ble registrert 3 smittetilfeller blant Promekansatte. Alle 
disse 3 ble smittet på feriereise.

De ansatte viste stor oppslutning om vaksinasjonsprogrammet 
mot Covid-19 og mot slutten av året var det bare 2 av Pro-
meks ansatte som ikke var vaksinert.

Kvalitetsarbeidet ved bedriften bærer fremdeles preg av å 
være for lite proaktivt. 

Våre kunder mottar allikevel det kvalitetsproduktet de 
 forventer ved levering. Og våre kunder viser da også gjennom 
blant annet nye ordrer, sin tilfredshet både med  produktet og 
med vår kundebehandling!

Promek har allikevel et stort potensial når det gjelder å for-
bedre prosessene fram til det ferdige produktet. Som et ledd 
i dette inngikk Promek høsten 2021 avtale med 4human 
QM365 om bruk av deres styrings-, avvik- og forbedrings-
system. Implementeringen av systemet er i gang med fokus 
så langt på å få avviks- og forbedringsmodulen av systemet 
integrert i bedriftens arbeid.

Det langsiktige målet er sertifisering etter NS-EN ISO 9001.



14 ÅRSRAPPORT 2021 – PROMEK AS

HYBRID
Hybrid fartøyer er mer og mer i vinden. Vi leverte vårt første 
hybrid fartøy i 2021 (bygg nummer 219) og vi merker at etter-
spørselen øker. Levere hybridfartøy er således et satsnings-
område for oss.

Når det nå også kommer aggregater i tier 3 utførelse (tilsvarer 
Euro-5) så reduserer dette betydelig miljøavtrykket i forhold 
til eldre dieselaggregat. Noe som gjør at avstanden mellom 
nullutslipp og lavutslippsfartøyer reduseres betydelig.

nesten «alle» forespør nye fartøyer med hybridløsning som 
alternativ og vi forventer å produsere fler og fler hybrider i 
årene som kommer

ELEKTRISK
Fartøy med ren elektrisk drift er det mindre forespørsel etter, 
siden disse har en del åpenbare ulemper så som høy vekt, 
begrenset driftstid og behov for infrastruktur for lading… 

Vi har derfor ikke lagt spesielt vekt på å videreutvikle et rent 
elektrisk konsept, selv om dette også lar seg gjøre ved at 
vi kan fjerne aggregatet på en hybridbåt og sette inn flere 
batteri pakker.

NYTT TYPE FARTØY
Vi har i 2020, i samarbeid med Easea utviklet fartøy for rensing 
av havbunnen (Procat 1585NS) hvor vi venter på at kunde skal 
få finansieringen på plass før det blir byggestart. Dette er et 
konsept utviklet for opphenting og transport av containere 
i forbindelse med fjerning av søppel fra havbunnen. Og har 
hybrid fremdriftssystem, et sant miljøfartøy som forlater om-
rådet renere enn hva det var ved ankomst.

DESIGN
I 2020 lanserte vi et konseptdesign for en hydrogenbåt. 
 Deler av dette designet søkes integrert i våre framtidige lav 
og null-utslippsfartøyer og dermed skille disse fra de mer 
konven sjonelle fartøyene med dieseldrift.

HYDROGEN DRIFT
Har ennå ikke tatt av i segmentet vi leverer til og vi tror dette 
vil ta en tid før kundene ser seg nytte i dette, vi legger derfor 
satsingen på hydrogen litt til side, men følger med hva som 
skjer både i teknologi og i markedet slik at vi i løpet av kort tid 
kan være i stand til å bygge hydrogendrevne fartøyer dersom 
våre kunder skal ønske dette.

DESIGN OG 
PRODUKT-
UTVIKLING

Konsept design
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Promek fartøyene er kjent for. Dette gir også lavere energifor-
bruk og er ideelt for kunder som er miljøbevisste.

Vi skal likevel ha våre mer tradisjonelt tenkende kunder med 
oss og beholder vårt tradisjonelle konsept med mer  lettdrevne 
og relativt hurtiggående skrog.

SKROG
Utviklingen går mer og mer i retning av skrog med større 
bære evne for å kunne ha større styrhus, gjerne med lugarer, 
dette medfører at vi utvikler skrog med større flyteevne og 
lavere fartsegenskaper. I kombinasjon med hybride løsninger 
havner vi da i et lavere fartsområde enn hva de tradisjonelle 

DESIGN OG 
PRODUKT-
UTVIKLING

Procat 1585 NS
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TYPER AV 
FARTØY

Båttype 1050 1260 1370 1580 1585
Dekkslast 3t 5t 10t 15t >25t
Kran: Fabrikat Palfinger 9,5tm 18,3tm 31,7tm 48,7tm 55–65tm
Kapstaner 1,5t + 3t 1,5t + 3t 3t + 7t 3t + 7t 3t + 7t
Slepekrok 2t 4t 4t 10t 10t
Dekkvinsj 2t 7t 10t 10t 20t
Motor fabrikat Iveco Iveco / Sabb-FPT John Deere / Iveco Scania / Iveco Scania/John Deere
Motor effekt 2 x 180hk 2 Xx 270hk 2 x 235hk 2 x 380hk 2 x 380hk
Thruster 20hk 30hk 40hk 50hk 50hk
Hydraulikk 240 liter 240 liter 360 liter 360 liter 360 liter
Pumper v/1000rpm 1 x 80 LPM 1 x 80 LPM 1 x 100 LPM 1 x 100 LPM TBA
Kompressor u/tank 3,5m3 - 8 bar 3,5m3 - 8 bar 3,5m3 - 8 bar 3,5m3 - 8 bar 3,5m3 - 8 bar
Aggregat 7kW – 15,1kW 7kW – 15,1kW 7kW – 15,1kW 23kW – 32kW 23kW – 32kW

PROCAT 1050 PROCAT 1260

PROCAT 1370PROCAT 1585 PROCAT 1580
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LEVERANSER 
I 2021



18 ÅRSRAPPORT 2021 – PROMEK AS

LEVERANSER 
I 2021

Bygg nummer: 214
PROCAT 1580
Kunde:  MOWI
Nyttelast  15 tonn
Hastighet: 
Framdrift  2 stk / Scania marine dieselmotor type DI 

13 078M (IFN), 12,7 ltr. dieselmotor på 380 
hk v.2100 o/min..

Bygg nummer: 215
PROCAT 1580
Kunde:  MOWI Scotland
Nyttelast  15 tonn
Hastighet:  18,3 knop
Framdrift:  2 Nogva/Scania marine diesel motorer 

type DI 13 078M (IFN). 6 sylindrede rekke-
motorer row,12,7 liter, 380 hk ved 2100 
RPM
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TYPER AV 
FARTØY

Bygg nummer: 216
PROCAT 1580
Kunde:  MOWI Scotland
Nyttelast  15 tonn
Hastighet:  17,6 knop
Framdrift:  2 Nogva/Scania marine diesel motorer 

type DI 13 078M (IFN). 6 sylindrede rekke-
motorer row,12,7 liter, 380 hk ved 2100 
RPM

Bygg nummer: 217
PROCAT 1580
Kunde:  Salmar
Nyttelast  15 tonn
Hastighet:  14,5 knop
Framdrift:  2 Nogva/Scania marine diesel motorer 

type D13 078M (IFN). 6 sylindrede rekke-
motorer row,12,7 liter, 380 hk ved 2100 
RPM

LEVERANSER 
I 2021
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LEVERANSER 
I 2021

Bygg nummer: 218
PROCAT 1580
Kunde:  Salmar
Nyttelast  15 tonn
Hastighet:  14,6 knop
Framdrift:  2 Nogva/Scania marine diesel  motorer 

type D13 078M (IFN). 6 sylindrede 
rekkem otorer row,12,7 liter, 380 hk ved 
2100 RPM

Bygg nummer: 219
PROCAT 1475 HYB
Kunde:  EWOS
Nyttelast  10 tonn
Hastighet:  11 knop
Framdrift:  Diesel hybrid  med 2 Frydenbø/ Iveco marine dieselmotorer type N60 400FPT på hver 199kW / 

270hk ved 3000 RPM.in-line med 50 kw elektriske motorer
Batteripakke på 240kWh.
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LEVERANSER 
I 2021

Bygg nummer: 220
PROCAT 1580
Kunde:  MOWI
Nyttelast  15 tonn
Hastighet:  17,5 knop
Framdrift:  2 Nogva/Scania marine diesel motorer 

type D13 078M (IFN). 6 sylindrede rekke-
motorer row,12,7 liter, 380 hk ved 2100 
RPM

Bygg nummer: 221
PROCAT 1580
Kunde:  MOWI
Nyttelast  15 tonn
Hastighet:  17 knop
Framdrift:  2 Nogva/Scania marine 
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RIKETS 
TILSTAND
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Kjetil Flataukan, Jan Gunnar Sørli ( januar-mai), Svein Ivar 
 Flataukan.  Roger Osen (vara januar-september, styreleder 
 september-desember), Eigunn Stav Sætre ( juni – desember), 
Svein Roksvåg vara (vara september-desember) 

Selskapets daglige leder har fatt utbetalt lønn med 876.600,- 
og annen godtgjørelse med 9.541,- til sammen 886.211,- i 
2021. Det er utbetalt godtgjørelse til styret med til sammen 
kr 439.144,-.

MARKED
Selskapet henvender seg hovedsakelig til det norske og nord-
europeiske markedet for arbeids- og servicebåter inntil 15 m. 
Vi har i 2021 levert 2 båter til Skottland. Tradisjonelt er ar-
beidsbåter for havbruksvirksomhet (lokalitetsbåter) selskapets 
viktigste produkt. Videre er ulike typer båter for spesielle for-
mål som f.eks. brannvern, havneoppsyn, forskning, oljevern 
og naturoppsyn blant selskapets produkter.

Det er i 2021 levert 8 nybygg. 2021 har vært preget av svært 
god etterspørsel etter selskapets båter og ved inngangen til 
2022 er kontraktsfestede ordrer på ca. kr 89 mill.

Covid-19 har vært en utfordring som har bidratt til produk-
sjonsforsinkelser. Utfordringene her har bestått både i sykdom 
i arbeidsstokken så vel som for våre utenlandske ansatte å 
returnere i tide fr ferie., men også leveranser fra underleve-
randører har til tider skapt problem og forsinkelser. Våre kor-
rigerende tiltak har vært å sette bestillinger på et tidligere 
tidspunkt enn hva vi normalt ville gjort og også å reservere 
råvarer for trolig framtidige ordrer. Vi har tatt inn innlei for å 
dekke opp personalmangel, men har problem med å finne 
mekanikere.

re planlegging av produksjonen og varsel om force majeu-

FORRETNINGSOMRÅDE
Promek AS ble stiftet den 26. mai 2001 og startet produksjon i 
juni samme år. Selskapets formål er å drive konstruksjon, salg 
og produksjon av yrkes og fritidsbåter samt enhver virksom-
het i forbindelse med dette. Forretningskontoret er i Smøla 
kommune.

ORGANISASJON OG LEDELSE

Ansatte
Antall årsverk i 2021 var 49 (47 i 2020). I tillegg er det leiet inn 
bistand fra regnskapskontor samt diverse underleverandører 
Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer og daglig leder.

Eiere
Selskapets aksjekapital er pr 31.12.2021 kr 5.975.000 fordelt på
5.975 aksjer a kr 1000.

AKSJEFORDELING PR. 31.12.2021
Elektronor AS  3.305  55,31%
Smøla Kommune  2,200 36,82%
Anbjørg Jorunn Holm  110 1,84%
Kjell Gunnar Gundersen  80  1,34%
Arne Gerhard Gulla  50  0,84%
Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS  50  0,84%
Nils Jostein Buskenes  50  0,84%
Svein Ivar Flataukan  50  0,84%
Bjarne Bekken  30  0,50%
Reidar Strand  25  0,42%
Smølavinduet AS  25  0,42%
Totalt  5.975  100,00%

Styret
Selskapets styre har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Ole Andreas Holm (Januar-september), Kurt A Holmen, 

STYRETS 
BERETNING
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Regnskapet for 2021 viser det tredje beste driftsresultatet i be-
driftens historie, kun 2019 og 2020 viste bedre driftsresul tat. 
Arbeidet med å utvide selskapets segment og forretningsom-
råder er godt i gang. Fremover kommer selskapet til å  fortsette 
å jobbe med interne prosesser mot å forbedre bunnlinjen og 
produksjons prosessene.

De totale inntekter er i 2021 kr 112.997.907 (119.795.682).
Driftsresultatet er kr. 9.053.741,- (11.457.159).

Av balansekontoen gar det fram at de samlede aktiva pr 31.12.21 
er kr 82.151.790 (72.024.621) Omløpsmidlene er kr 68.745.712,- 
(57.928.958). Årets resultat før skatt er kr 8.990.761,- (11.465.015) 
Egenkapitalen er kr 36.950.809 (29.938.013) hvorav opptjent 
kapital pr 31.12.2021 er kr 30.975.809 (23.963.013) Egen-
kapitalandelen er 44,98% (41,6%). Den langsiktige  gjelden var 
ved årets slutt kr 5.523.930 (5.940.814)

KONTANTSTRØM
Av kontantstrømanalysen går det fram at netto kontantstrøm 
fra operasjonelle aktiviteter er negativ med kr -3.810.232 
(13.968.149) og en kontantbeholdning på kr 32.819.589 
(35.744.150). Negativ kontantstrøm i 2021 skyldes i stor grad 
økning i kundefordringer. Dette kommer som følge av at far-
tøy var levert rett før nyttår og at innbetalinger ikke var mot-
tatt. Dette er ikke en uvanlig situasjon og det vurderes at  dette 
ikke representerer noen økt risiko, tradisjonelt leverer vi til sel-
skaper som er økonomisk solide og med god betalingsvilje.

RESULTAT OG UTBYTTE
Resultatregnskapet for Promek AS viste et overskudd på 
NOK 7.012.796. (NOK 9.033.072 i 2020) som styret foreslår 
blir overført til annen egenkapital. Styret foreslår overfor sel-
skapets generalforsamling 2. juni 2022 at det ikke utbetales 
utbytte for regnskapsåret 2021.

re har vært sendt ut. Og i løpet av første halvår 2022 hå-
per vi å være på dato md leveranser igjen dersom ikke mer 
 problem i forbindelse med krigen i Ukraina oppstår i tillegg til 
 pandemien som ennå ikke er helt over.

LOKALER, ANLEGG OG UTSTYR
Promek driver sin produksjon i et industribygg med et pro-
duksjonsareal på 3000m2 pluss kontorer, tekniske rom og so-
siale rom på 500m2.

Produksjonslokalene er fullt utnyttet med dagens produksjon. 
I tillegg til produksjonslokalene er det (2015) bygget et eget 
logistikksenter med grunnflate på ca. 1350m2. Dette frigjør 
arealer i produksjonshallen tilsvarende 3-4 byggeplasser. Are-
alet muliggjør i dag bygging av 9 arbeidsbåter samtidig. Totalt 
areal er ca. 5260m2.

Bedriften eier et kaianlegg som brukes under sluttmontering 
og testkjøring, i tillegg til ovennevnte arealer.

I tillegg til produksjonslokalene og logistikksenteret eier 
 Promek en brakkeleir med i alt 29 boenheter.

FORTSATT DRIFT
Til grunn for alle økonomiske vurderinger ligger  forutsetningen 
om fortsatt drift.

Den største utfordringen selskapet står ovenfor er rekruttering 
av produksjonsmedarbeidere. Dette har blitt forsøkt løst ved 
å finne ansatte fra EØS området, med lite hell. I kommende år 
vil vi forsøke å rekruttere ansatte fra utenfor EØS, dette krever 
at UDI vil gi visum for arbeidere utenfor EØS området.

REGNSKAP PR. 31.12.2021
(Tall i parentes viser tall for 2020)
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ikke større endringer på kredittrisikoen. Selskapet har hittil ikke 
hatt vesentlige tap på fordringer Selskapets kredittekspone-
ring på balansedagen (kundefordringer + opptjent ikke faktu-
rert produksjon -forskudd fra kunder) utgjør totalt NOK 13,29 
millioner for selskapet ved utgangen av 2021. For 2020 var til-
svarende tall – 613.156 (netto gjeld). Det er ikke inngått avtaler 
om motregning eller andre finansielle instrumenter med tanke 
på å reduserer kredittrisikoen i Promek AS.

Likviditetsrisiko
Likviditeten i selskapet er god, og vi har fortløpende fokus 
på forfalte fordringer. Tiltak for ytterligere å styrke likviditeten 
eller redusere betalingsforpliktelsene vil bli vurdert dersom 
markedsforholdene krever dette. Selskapet har en relativt god 
arbeidskapital (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld), stor NOK 29 mill. (21,8 mill. i 2020). Elektronor AS, som 
er både underleverandør og morselskap står for ca. 6,1 milli-
oner kroner av leveransene (6 mill. i 2020). Det ble inngått (i 
2020) en formell avtale mellom Selskapet og Elektronor . Hvor 
Partene har inngått en samarbeidsavtale gjeldende fra mai 
2021 hvor det er enighet om både de økonomiske forhold 
så vel som hvordan forholdet kunde-leverandør i praksis skal 
ivaretas. 

Ansvar for styret og ledende personell
Selskapet har tegnet styreansvarsforsikring for medlemmer av 
styret og administrerende direktør.

REVISJON
Selskapets revisor er BDO AS. Revisor har ikke eierinteresser i 
selskapet. Det er i 2021 kostnadsført revisjonshonorar for 2020 
med kr 113.297 og kr 42.100 for annen bistand til sammen kr. 
155.397,-

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.21 utgjorde gjeldsforpliktelser til sammen 
NOK 45,2, mill. (NOK 42 mill. pr. 31.12.20). Herav utgjorde 
forskudd fra kunder NOK 18,73 mill. (NOK 24 mill. i 2020). 
Omløpsmidler utgjorde pr. 31.12.21 NOK 68,75 mill. (NOK 
57,9 mill. i 2020). Selskapets egenkapital var bokført til NOK 
36,95 mill. pr. 31.12.21 (NOK 29,9 mill. i 2020) tilsvarende NOK 
6.184,24 (NOK 4.853,56) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel 
var 44,9% (41,6%).

Finansiell risiko
Promek AS er i liten grad eksponert for finansiell risiko. Sel-
skapets nåværende strategi innbefatter ikke bruk av finansielle 
instrumenter, men dette er gjenstand for løpende vurdering 
av styret.

Markedsrisiko
Promek AS har valgt å konsentrere sin aktivitet til det norske 
og nord Europeiske markedet.. Alle salgskontrakter inngås i 
 norske kroner. Enkelte innsatsvarer er følsomme for  svingninger 
i markedet. Aluminiumprisene styres av verdensmarkedet og 
prisen kan derfor være en risikofaktor. Større enkeltkompo-
nenter som motorer og kraner kjøpes inn via norske leveran-
dører og det søkes å låse prisen ved bestillingstidspunktet for 
å sikre seg mot prisendringer. Selskapets gjeldssituasjon, som 
foruten kortsiktig gjeld består av en langsiktig rentebærende 
gjeld på 5,05 millioner kroner, tilsier at endringer i rentenivået 
har minimale konsekvenser. Endringer i rentenivået vil kunne 
påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder.

Kredittrisiko
Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav, Selskapets 
kunder har tradisjonelt sett vært finansielt stødige med beta-
lingsvilje. Selskapet selger lite til mindre kunder og også her 
er betalingsvilje og evne historisk sett bra. Selskapet forventer 

STYRETS 
BERETNING
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legge til rette for slik opplæring. De fleste ansatte er fast ansatt 
på ordinære vilkår, de som er ansatt på utenlandsvilkår har fått 
tilbud om å gå over til ordinære norske vilkår og et fåtall av 
disse har valgt dette. Utenlandsvilkår medfører litt lavere time-
lønn, men godt innenfor tariff, pluss hjemreiser og/eller diett 
Alle nytilsatte tilsettes etter ordinære vilkår. Etter styrets og 
led elsens oppfatning gjøres det ikke, før eller etter ansettelse, 
forskjell på ansatte på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
hudfarge, religion eller livssyn.

Det ytre miljø 
Forurensning av det ytre miljøet som følge av bedriftens virk-
somhet er liten. Kjernevirksomheten til Promek er bygging av 
arbeidsbåter i aluminium som er et 100% resirkulerbart mate-
riale. Promek sin virksomhet påvirker det ytre miljø indirekte 
gjennom transport, avfall, energiforbruk samt den miljømes-
sige effekten bruken av bedriftens produkter kan medføre 
 e tter at de overtatt av oppdragsgiver. Det er inngått avtale 
med Tofte Gjenvinning om levering av ulike typer kildesortert 
avfall fra bedriften. Det er fokus på orden og renhold i produk-
sjonen. Det har i 2021 ikke skjedd hendelser som  forurenser 
det ytre miljøet.

Forholdet til åpenhetsloven
Promek leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak og 
 kjøper produksjonstjenester fra Elektronor as (morselskap).
Promek har bedt om, og fått tilgang på, opplysninger om de 
innleides lønnsforhold. 
Vi har ikke funnet noe tegn på sosial dumping hos våre sam-
arbeidspartnere.
utenlandske arbeidstakere ansatt i Promek har ikke lavere løn-
ninger enn norske arbeidstakere.

INNOVASJON OG UTVIKLING
Det er generelt stort fokus på arbeidsmiljø ved utvikling av 

KVALITET, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det er i 2021 
foretatt vernerunder i h.h.t. gjeldende HMS-system ved be-
driften. Promek har vært gjenstand for brannsyn og kontroll 
av det elektriske anlegget i bygningene, dette har resultert i 
en liste med tiltak som bedriften er i god gang med å lukke. 
Promek jobber nå mot sertifisering av bedriften (ISO 9001, 
14001 og 450001) og har dette som struktur i det videre HMS 
arbeid i bedriften.

Fraværsskader og uønskede hendelser
Fravær som følge av skader påført i produksjonen er svært 
lavt. Ingen uønskede hendelser som medførte personskade 
ble rapportert i 2021.

Sykefravær
Bedriften har bedriftshelsetjeneste ved avtale med Avonova. 
Sykefraværet i 2021 var på 8,1%, en økning fra 2020 som var 
på 4,8%.

Fraværet fordeler seg som følger:
egenmeldinger 0,8% av totalt tilgjengelig årsverk
Legemeldt sykefravær 7,3% av total tilgjengelige årsverk
Vi har hatt flere langtidstilfeller av sykefravær som ikke  relaterer 
seg til arbeidsplassen.
En del av fraværet relaterer seg også til corona epidemien.

Likestilling
Selskapet hadde i 2021 tre kvinnelige medarbeidere,  inkludert 
en kvinne i selskapets ledergruppe. I tillegg til en kvinne i 
 styret. Det er i 2021 ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i be-
driften. Arbeidsstokken bestod i desember 2021 av  personer 
med opprinnelse fra 10 nasjoner med til dels forskjellig kultur 
og språk. Alle ikke-skandinaviske arbeidstakere har krav om 
å snakke og forstå norsk eller engelsk. Bedriften forsøker å 

STYRETS 
BERETNING
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Smøla 22. april 2022

 Roger Osen Kurt Arve Holmen Svein Ivar Flataukan Kjetil Flataukan Eigunn Stav Sætre Arild Tjelle
 Styreleder (sign) Styrets nestleder (sign.)  Styremedlem styremedlem styremedlem Administrerende dir.

signaler på andre driftsmetoder (RAS og større havbruk) som 
på sikt kan true segmentet Promek er tyngst inne i. Ordre-
reservene for kommende året er tilfredsstillende, og Promek 
skal fortsette å levere kvalitetsbåter laget på Smøla.

Promek ser på mulighetene rundt havna og utvidelse av pro-
duksjonslokaler, dette for å ha flere bein å stå på og eventuelt 
satse inn mot service og ettermarkedet.

Den største utfordringen i framtiden blir å finne nok kvalifisert 
arbeidskraft til produksjonen. Promek har derfor startet med 
å se etter arbeidskraft utenfor Europa, dette tar tid da hver 
 enkelt kandidat må søkes om arbeidsvisum for og saksbe-
handlingstiden hos UDI er lang.

En annen utfordring er verdenssituasjonen som medfører en 
galopperende prisvekst med påfølgende krevende lønnsopp-
gjør i 2022, dette kan utgjøre en utfordring for bedriftens 
framtidige inntjening og årsresultat.

ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER
Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for pe-
rioden 1. januar til 31.desember 2021 er utarbeidet i samsvar 
med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene 
i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, 
gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer 
også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utvik-
lingen, resultatet og stillingen til selskapet.

nye, og modifisering av eksisterende, båttyper. Nye design er 
på tegnebrettet og nye drivlinjer diskuteres med kunder. Den 
første hybridbåten leverte Promek i 2021.

I 2020 startet vi med en mulighetsstudie hvor vi så på mulig-
heten for å kunne produsere en båt med hydrogen som driv-
stoff, studien ble avsluttet våren 2021 Promek konkluderte 
med at det vil være teknisk mulig for selskapet å bygge et 
fartøy med hydrogen framdrift, men at dagens marked styrer 
mer i retning av hybrid (diesel-elektrisk) enn mot hydrogen, 
dette er ikke minst et resultat av energiprisene som medfører 
dyrere hydrogen samt at dieseldrevne aggregater med tier 3 
versjon har kommet på markedet og reduserer miljø avtrykket 
betydelig i forhold til tidligere løsninger.

Promek har likevel besluttet på følge med på teknologiutvik-
lingen og markedsutviklingen innen hydrogen segmentet, og 
har som ambisjon å kunne tilby hydrogendrevne fartøy når 
markedet er modent for dette.

FREMTIDSUTSIKTER
Behovet for selskapets produkter vil være til stede også i frem-
tiden. Nytt design som skal skille Promek sine båter fra andre 
i markedet er under utvikling og ny framdriftsteknologi med 
mål om å kunne levere fartøyer med lav- eller nullutslipp er 
under arbeid. En stadig positiv utvikling i akvakulturbransjen 
vil medføre behov for både fornyelse og nyanskaffelser av 
denne typen arbeidsbåter i overskuelig framtid, men det er 
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RESULTAT-
REGNSKAP

Promek AS

Resultatregnskap

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1,2,3 108 457 114 117 795 350
Annen driftsinntekt 4 540 793 2 003 332
Sum driftsinntekter 112 997 907 119 798 682
Driftskostnader
Varekostnad 4 69 808 144 73 064 791
Lønnskostnad 5 23 965 793 24 277 756
Avskrivning på varige driftsmidler 6 1 288 582 1 292 321
Annen driftskostnad 5 8 881 646 9 706 655
Sum driftskostnader 103 944 166 108 341 523
DRIFTSRESULTAT 9 053 741 11 457 159

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 131 782 272 379
Annen finansinntekt 6 516 22 204
Sum finansinntekter 138 298 294 582
Finanskostnader
Annen rentekostnad 178 178 264 373
Annen finanskostnad 23 100 22 353
Sum finanskostnader 201 278 286 726
NETTO FINANSPOSTER (62 981) 7 856

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 8 990 761 11 465 015

Skattekostnad på ordinært resultat 7 1 977 965 2 431 943

ORDINÆRT RESULTAT 7 012 796 9 033 072

ÅRSRESULTAT 7 012 796 9 033 072

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 7 012 796 9 033 072
SUM OVERF. OG DISP. 7 012 796 9 033 072

Årsregnskap for Promek AS Organisasjonsnr. 983436943
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BALANSE
Promek AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 7 0 111 711
Sum immaterielle eiendeler 0 111 711
Varige driftsmidler
Bygninger, tomt 6,8 11 204 025 11 907 749
Maskiner og anlegg 6,8 1 819 979 1 716 394
Sum varige driftsmidler 13 024 004 13 624 142

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap 9 150 000 150 000
Andre langsiktige fordringer 232 073 209 809
Sum finansielle anleggsmidler 382 073 359 809

SUM ANLEGGSMIDLER 13 406 077 14 095 662

OMLØPSMIDLER
Varer 8 3 613 592 1 733 566
Fordringer
Kundefordringer 4,8 32 020 783 20 126 720
Andre kortsiktige fordringer 291 748 324 521
Sum fordringer 32 312 531 20 451 242
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 32 819 589 35 744 150

SUM OMLØPSMIDLER 68 745 712 57 928 958

SUM EIENDELER 82 151 790 72 024 621

Årsregnskap for Promek AS Organisasjonsnr. 983436943

Promek AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 11 5 975 000 5 975 000
Sum innskutt egenkapital 5 975 000 5 975 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 12 30 975 809 23 963 013
Sum opptjent egenkapital 30 975 809 23 963 013

SUM EGENKAPITAL 36 950 809 29 938 013

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7 473 953 0
Sum avsetning for forpliktelser 473 953 0
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 5 049 977 5 940 814
Sum annen langsiktig gjeld 5 049 977 5 940 814
SUM LANGSIKTIG GJELD 5 523 930 5 940 814

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 4 8 394 419 4 013 295
Betalbar skatt 7 1 392 301 2 528 675
Skyldig offentlige avgifter 6 469 607 2 216 078
Annen kortsiktig gjeld 13 23 420 724 27 387 745
SUM KORTSIKTIG GJELD 39 677 052 36 145 794

SUM GJELD 45 200 981 42 086 608

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 82 151 790 72 024 621

Smøla, 31.12.2021 /
I styret for Promek AS

Roger Magne Osen Kurt Arve Holmen Svein Ivar Flataukan
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Kjetil Flataukan Eigunn Stav Sætre Arild Tjelle
Styremedlem Styremedlem Daglig leder

Årsregnskap for Promek AS Organisasjonsnr. 983436943
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Smøla, 31.12.2021 /
I styret for Promek AS

Roger Magne Osen Kurt Arve Holmen Svein Ivar Flataukan
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Kjetil Flataukan Eigunn Stav Sætre Arild Tjelle
Styremedlem Styremedlem Daglig leder
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet
varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal
tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og
kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke
som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Inntektsføring
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget på
transaksjonstidspunktet, redusert med merverdiavgift, rabatter, avslag og returnerte varer. Tjenester blir
inntektsført i takt med utførelsen. Resultatføring av vederlaget skjer når produktet er overlevert kunde, og
det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av produktet. Levering anses å være
foretatt når produktet er levert på avtalt sted, og risiko for tap og ukurans er overført til kunden.
Avsetninger for reklamasjoner, returer og eventuelle kvantumsrabatter skjer på bakgrunn av erfaringstall
fra tidligere perioder.

Anleggskontrakter
For prosjekter foretas det løpende inntektsføring i takt med utførelsen av arbeidet (løpende avregning),
basert på forventet sluttresultat. Fullføringsgraden beregnes ut fra forholdet mellom påløpt tidsforbruk av
timer og totalt estimerte timer på prosjektet. Hvis forventede totale prosjektkostnader overstiger
forventede inntekter, blir totalt forventet tap på prosjektet kostnadsført. Det tas inn fortjeneste kun hvis
prosjektet har kommet så langt at man er trygg på resultatet av prosjektet.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes
forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra
det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og
gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene
kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt
med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom
vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet.

Aksjer i tilknyttede selskap
Investeringer der vi har 20-50 % av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse defineres som
tilknyttede selskap (såfremt vi ikke har bestemmende innflytelse på en måte som gjør at selskapet blir
definert som datterselskap). Oversikt over selskap som er tilknyttede selskap er angitt i nummerert note til
regnskapet.

Andel i tilknyttet selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Varelager
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFU-prinsippet) og virkelig verdi. For varer i
arbeid benyttes løpende avregning.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas
etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som
skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelser og mangler ved
betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som
indikatorer på at det må avsettes for tap.
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Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og
virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke
neddiskonteringer når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap
vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld
Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Pensjonskostnader
Selskapet har kun forsikrede pensjonsforpliktelser. Disse er ikke balanseført.
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordinger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Garanti
Det er avssatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen
kortsiktig gjeld.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller
som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan
balanseføres oppføres netto i balansen. Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

Note 2 - Langsiktig tilvirkningskontrakt
Fullføringsgraden er beregnet som påløpte timer i forhold til estimerte totale timer på prosjektene.

Inkludert i kundefordringer 2021 2020
Opptjent, ikke fakturert produksjon 0 3 354 512
Tilbakeholdte betalinger i hht kontrakt 0 0

Inkludert i kortsiktig gjeld
Fakturert, ikke utført produksjon 18 730 958 24 094 388

Resultat på prosjekter under utførelse 2021 2020
Resultatførte totale inntekter 36 662 472 36 419 095
Estimert kontraktsfortjeneste 4 961 260 4 103 761

Tapsprosjekt under utførelse 2021 2020
Gjenstående omsetning 0 0
Gjenstående kostnader 0 0

Note 3 - Virksomhetsområder

Selskapet produserer arbeidsbåter. I 2021 har det med unntak av to båter vært leveranser til det norske
markedet.
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Note 4 - Nærstående parter
Promek AS kjøper i all hovedsak tjenester mhp elektriske innstallasjoner til båtene fra aksjonær
Elektronor AS. Priser på tjenesten er ordinære markedspriser fremforhandlet mellom selskapene.

Netto kjøp for året utgjør kr 6 112 311.

Mellomværende med Elektronor AS 2021 2020

Kundefordring 23 929 731
Leverandørgjeld -1 200 779 -1 130 506

Note 5 - Lønnskostnad
2021 2020

Lønn 21 332 842 22 122 442
Arbeidsgiveravgift 1 228 427 1 048 006
Pensjonskostnader 992 477 776 321
Andre lønnsrelaterte ytelser 412 047 330 987
Totalt 23 965 793 24 277 756

Selskapet har hatt 49 årsverk i regnskapsåret.

Pensjonskostnader, OTP, AFP
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

Videre har selskapet AFP avtale. Dette er en ytelsesbart pensjonsavtale.

Ytelser til ledende personer og revisor

Annen
Lønn godtgjørelse Sum

Daglig ledelse 876 670 9 541 886 211
Styremedlemmer 439 144 439 144

Honorar til revisor består av:
Revisjon 113 297 109 910
Andre tjenester 42 100 33 763
Samlet honorar til revisor 155 397 143 673
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Note 6 - Avskrivning på varige driftsmidler
Bygninger, Maskiner ogSkip, rigger, fly Sum

tomt anlegg og
lignende

Anskaffelseskost pr. 1/1 21 736 645 7 110 217 0 28 846 862
+ Tilgang 132 393 556 051 2 485 048 3 173 492
- Avgang 0 0 2 485 048 2 485 048
Anskaffelseskost pr. 31/12 21 869 038 7 666 268 0 29 535 306

Akk. av/nedskr. pr 1/1 9 828 896 5 393 824 0 15 222 720
+ Ordinære avskrivninger 836 117 452 465 0 1 288 582
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 10 665 013 5 846 289 0 16 511 302

Balanseført verdi pr 31/12 11 204 025 1 819 979 0 13 024 004

Prosentsats for ord. avskr. 4-25 5-33 10-10

Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2021
Resultat før skattekostnader 8 990 761
Endring i midlertidige forskjeller -2 662 119
Inntekt 6 328 642

2021 2020
Betalbar skatt 1 392 301 2 543 654
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel 585 664 -111 711
Samlede ordinære skattekostnader 1 977 965 2 431 943

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt
2021 2020

+ Driftsmidler inkl. goodwill -3 508 226 -3 310 718
+ Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført 4 961 260 4 103 761
+ Utestående fordringer -200 000 -200 001
+ Gevinst- og tapskonto 1 851 302 -150 825
 - Andre avsetninger for forpliktelser 950 000 950 000
Sum positive skatteøkende forskjeller 6 812 562 4 103 761
Sum negative skatteøkende forskjeller 4 658 226 4 611 544
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel 2 154 336 -507 783
Balanseført utsatt skatt 473 953 0
Balanseført utsatt skattefordel 0 111 711
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Note 8 - Langsiktig gjeld
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 744
981.

Pantsettelser 2021 2020
Gjeld sikret med pant 5 049 977  5 940 814

Garantistillelser

Garantistillelser er sikret i bank og det er betalt provisjon for sikringen. 

Pantsatte eiendeler:
Bygninger og driftsmidler 13 024 004 13 624 142
Kundefordringer 32 020 783 20 126 720
Varelager 3 613 592 1 733 566
Sum pantsatte eiendeler 48 658 380 35 484 429

Note 9 - Investeringer i aksjer og andeler
Spesifikasjonen inneholder alle aksjer der eierandelen er over 10% eller investeringen utgjør mer enn
50% av egenkapitalen iht utgående balansen i år i vårt regnskap.

Selskap / forretningskontor Eierandel Bokf. verdi Resultat Egenkapital

Promarin AS, Smøla 50 % 150 000 121 000 600 000

Resultat og egenkapital for Promarin er fra regnskapet for 2020.

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12.2021 kr 898 952 og utgjorde pr 31.12.2020 kr 1 033 833.

Note 11 - Selskapskapital

Selskapet har 5 975 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 5 975 000.

Selskapet har 8 aksjonærer. Følgende 2 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn Foretaksnr Eierandel

Elektronor AS 858 271 592 55,31%
Smøla Kommune 36,82%
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Note 12 - Annen egenkapital
Aksjekapital Annen Sum I % av

egenkapital egenkapital totalkapitalen
Pr 1.1. 5 975 000 23 963 013 29 938 013 41,6
Årets resultat 7 012 796 7 012 796
Pr 31.12. 5 975 000 30 975 809 36 950 809 44,9

Note 13 - Annen kortsiktig gjeld
2021 2020

Forskudd fra kunder 18 730 958 24 094 388
Forskuddsbetalt inntekt 1 114 836 0
Garantiavsetning 950 000 950 000
Annen kortsiktig gjeld 2 624 930 2 343 357
Sum 23 420 724 27 387 745
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Uavhengig revisors beretning Promek AS - 2021 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
 

Til generalforsamlingen i Promek AS 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Promek AS. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2021, 
• Resultatregnskap 2021 
• Kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per 31. 
desember 2021 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 
lovkrav, og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 
av selskapets finansielle stilling per 31. 
desember 2021 og av dets resultat og 
kontantstrømmer for regnskapsåret i 
samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av 
årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

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

 

BDO AS 
 
Geir Ove Brandshaug 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 

opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 

validering (hvis nødvendig).

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

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

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 

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

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

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

GGeeiirr  BBrraannddsshhaauugg
DDiirreekkttøørr
På vegne av: BDO
Serienummer: 9578-5998-4-1445800IP: 188.95.xxx.xxx

2022-05-03 11:41:07 UTC
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