
ÅRSRAPPORT 2020 - PROMEK AS                     1



ÅRSRAPPORT 2020 - PROMEK AS                     2

NØKKELTALL

STYRELEDER HAR ORDET

STYRET I PROMEK AS

RIKETS TILSTAND 

LEDERGRUPPE

TYPER AV FARTØY

HMS ARBEIDET 2020

DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING

LEVERANSER I 2020

ORDRERESERVER 2021

STYRETS BERETNING

RESULTATREGNSKAP

BALANSE

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

NOTER

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

3

4

6

8

10

12

14

16 

18

21

23

29

30

32

34

42

INNHOLD VIRKSOMHETSBERETNING

ÅRSBERETNING



ÅRSRAPPORT 2020 - PROMEK AS                     3

3

4

6

8

10

12

14

16 

18

21

23

29

30

32

34

42

NØKKELTALL

OMSETNING

119 798 682
EGENKAPITAL 

29 938 013
ÅRSRESULTAT 

9 033 072
ÅRSVERK 

47
ANTALL BÅTER LEVERT 2020

10

OMSETNING, EGENKAPITAL VS ÅRSRESULTAT 2015–2020 (MILL. NOK.)

  2015  2016  2017  2018  2019  2020

120

100 

80

60

40

20

0

-20

ÅRSRAPPORT 2020 - PROMEK AS 3

OMSETNING EGENKAPITAL ÅRSRESULTAT



ÅRSRAPPORT 2020 - PROMEK AS                     4

Starten på året 2020 var lovede. Promek så ut til å fortsette 
der 2019 slapp. Kontinuerlig forbedring i organisasjon og i 
produksjon. Et godt og lovede marked, samt ei velfylt ordre- 
bok. 12. mars stenger landet ned, årsaken er en verdens- 
omspennende pandemi. Jeg husker jeg tenkte; hva skjer nå?

Hva skjer nå; med menneskene, båtene våre og kundene våre? 
Er vi nødt til å permittere? Blir kontrakter kansellert? Vil kun-
dene og grunnlaget for driften vår forsvinne? Ved tilbakeblikk 
på året som er gått, så var disse bekymringene unødvendig. 
Promek har levert tidenes beste resultat, omsetningen er his-
torisk og mange bedriftsinterne prosjekt ser ut til å gi avkast-
ning som ønsket. Bedriften ligger foran prognosen knyttet til 
strategien styret har lagt for vekst og forbedring.

2020 er på alle måter ett annerledes år. Våre medarbeidere 
har virkelig stått på, og familiene til våre utenlandske medar-
beidere der hjemme har kanskje ikke sett sine kjære så ofte 
som de hadde ønsket.

I selskapets strategi har vi et sterkt ønske om vekst, levere 
nye design og skaffe selskapet flere bein å stå på. Promek 
har designet et konsept for hydrogen som drivlinje, vi man-
gler bare en kunde som ønsker å bygge dette sammen med 
oss. Vi har en bevisst holdning til design og ønsker å utfor-
dre, og være modige i å velge gode uttrykk og løsninger. Jeg 
er sikker på at vi i Promek også i fremtiden kommer til å bli 
lagt merke til.

Som styreleder ønsker jeg også at vi blir lagt merke til for våre 
verdier i selskapet.

STYRELEDER 
HAR ORDET
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Personlig er jeg også veldig opptatt av å styre etter verdier. Er 
verdiene godt fundamentert i selskapskulturen så vil verdiene 
være med på å styre den daglige driften.

Vi bryr oss
Vi bryr oss om våre kollegaer, våre kunder, våre leverandører, 
lokalsamfunnet samt kvaliteten i det vi produserer og at vi 
fremstår som en god arbeidsplass.

Vi er fleksible
Vi tar våre kunder på alvor, og tilpasser våre produkter til kun-
dens ønsker så langt dette er mulig.

Vi er kompetente
Våre medarbeidere har lang erfaring og fagkunnskap innen 
bransjen og leverer kvalitet i henhold til avtalt.
 
Vi er lokale
Vi sørger for all produksjon lokalt, noe som gir oss større kon-
troll over produktene, fremgangen i prosessen samt større 
muligheter til spesialtilpasninger.

I tillegg til å forbedre bedriftskulturen og arbeidsprosessene, 
jobbes det daglig med spennende prosjekt som vil fylle sel-
skapets ordrebok. Å spå markedet er vanskelig, mange analy-
tikere vil ha det til at det oppstår en ketchup-effekt straks sam-
funnet har kontroll på pandemien. Ketchupeffekt beskriver en 
reaksjon som gir forsinkede resultater. Begrepet stammer fra 
glassflasker med ketchup; først kommer det ingenting ut av 
flasken, men så velter det ut med ketchup. Vil vi få en sånn 
effekt i vårt segment? 

Den marine næringen har gått godt under hele pandemien 
samlet sett, men det finnes store forskjeller. Noen markeder 
har blitt stengt, andre har åpnet seg og vi har sett kjøpekraft 
forsvinne eller blitt styrket. Fasiten er nok synlig ved et til-
bakeblikk. I Promek har vi fått forsinkelser på våre leveranser, i 
beste fall er disse innhentet i tredje kvartal 2022.

Menneskene i Promek er vår viktigste ressurs. Vi er avhengig 
av dyktige medarbeidere for å nå våre mål. Vi har flere ledige 
stillinger i selskapet, og jobber iherdig med å rekruttere flere 
dyktige medarbeidere til Promek –medarbeidere som også vil 
slå seg ned på Smøla.

Takk for et innholdsrikt år!

Ole Andreas Holm
Styreleder

STYRELEDER 
HAR ORDET
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STYRET I 
PROMEK AS

Ole Andreas Holm
Styreleder
Ole Andreas er daglig leder i Marint 
kompetansesenter, og har lang  
erfaring i ledende stillinger innen 
offshore, shipping og fiskeri.

Kurt Arve Holmen
Styrets nestleder
Kurt Arve er daglig leder i Grund- 
vågen A/S, hovedaksjonær i lakse- 
selskap og servicerederi innen 
havbruk. 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.

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.

Jan Gunnar Sørli
Styremedlem
Jan Gunnar er utdannet elektro- 
installatør og daglig leder i Elektronor 
AS fra 1999. Elektronor er Promeks 
største eier, og også leverandør av 
elektrotjenester til Promeks båtpro-
duksjon. Elektronor driver i tillegg 
med elektroinstallasjon av de fleste 
slag, primært i Smøla kommune.
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RIKETS TILSTAND
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Jeg startet i selskapet 1. februar 2020 og har som sådan fått 
med meg det meste av det krevende året 2020. Krevende 
ikke minst på grunn av pandemien som har rammet oss alle.

Lokalisert på Smøla har Promek vært heldig og unngått 
smitte i 2020. Vi har likevel blitt påvirket av de restriksjoner 
som myndighetene har pålagt oss, dette har spesielt gått ut 
over våre utenlandske kollegaer som har opplevd problemer 
med å kunne reise hjem til familien sin som normalt.

Promek har også fått en mer utfordrende hverdag med  
karanteneregler og sosiale restriksjoner som har vært til 
dels utfordrende å løse og som har kostet penger. Alle disse  
restriksjonene har vært med på å virke til at vi har kommet 
litt bakpå med leveranser fra produksjonen.

2020 har vært et år preget av endring. Vi har endret organ-
isasjonsstrukturen i selskapet, flere har fått endrede arbeids- 
oppgaver og ansvar. Høsten 2020 arrangerte vi et samar- 
beidsseminar, med ekstern hjelp, for å bedre kommunikasjon 
og samarbeid. Dette har vært til god hjelp.

I løpet av året har vi etablert nye rutiner for budsjettering og 
budsjettoppfølging, vi har endret våre kalkylemetoder og vi 
har etablert en ledergruppe samt en utvidet ledergruppe.

I juni arrangerte vi en strategisamling for styret, her ble det 
enighet om en strategi for Promek for tidsrommet fram til 
og med 2025. Strategien er foroverlent og ekspansiv med 
klare målsetninger for perioden. Ledergruppen har jobbet 
med å operasjonalisere de overordnede målene. Noe av det 

mest krevende for å kunne realisere strategien er tilgangen 
på faglært arbeidskraft, spesielt innen mekanikerfagene. 
Promek legger til rette for pendling ved at vi har en boligrigg 
med hybler for de som ønsker dette. Uten å kunne tilby våre 
ansatte bolig ville ikke Promek kunne opprettholde den ak-
tiviteten vi har i dag.

Produktutvikling er også noe som har stått i fokus i 2020. 
Vi har en prosess der vi kontinuerlig søker å forbedre pro-
duktene 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 framdriftsmetoder der vi har vår første 
hybridbåt under produksjon. Vi har også et forprosjekt på 
gang for å avklare hvordan 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 2020 har bydd på har Promek 
levert et veldig godt resultat både utviklingsmessig, og ikke 
minst økonomisk hvor vi har levert Promek’s beste resultat 
historisk sett.

Jeg vil takke alle ansatte for den gode innsatsen som har 
vært nedlagt i 2020.

Arild Tjelle
Administrende direktør

RIKETS TILSTAND
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LEDERGRUPPE

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.

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Kenneth T. Ramberghaug - er utdannet ingeniør el-kraft og 
bedriftsøkonom BI. Har lang erfaring fra skipsbygging og off-
shore 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  
eiendom, bygg og anlegg (EBA). Oddgeir er utdannet in-
geniør innen marinteknikk ved HiST, og har jobbet som ved-
likeholdsingeniør 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.

Arild

Kenneth

Svein Ivar

Oddgeir

Simone

Stig
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TYPER AV FARTØY

Båttype
Dekkslast
Kran: Fabrikat Palfinger
Kapstaner
Slepekrok
Dekkvinsj
Motor fabrikat
Motor effekt
Thruster
Hydraulikk
Pumper v/1000rpm
Kompressor u/tank
Aggregat

1050
3t
9,5tm
1,5t + 3t
2t
2t
Iveco
2 X 180hk
20hk
240 liter
1 x 80 LPM
3,5m3 - 8 bar
7kW – 15,1kW

1260
5t
18,3tm
1,5t + 3t
4t
7t
Iveco / Sabb-FPT
2 x 270hk
30hk
240 liter
1 x 80 LPM
3,5m3 - 8 bar
7kW – 15,1kW

1370
10t
31,7tm
3t + 7t
4t
10t
John Deere / Iveco
2 x 325hk
40hk
360 liter
1 x 100 LPM
3,5m3 - 8 bar
7kW – 15,1kW

1580
15t
48,7tm
3t + 7t
10t
10t
Scania / Iveco
2 x 380hk
50hk
360 liter
1 x 100 LPM
3,5m3 - 8 bar
23kW - 32kW

1585
>25t
55-65 tm
3t + 7t
10t
20t
Scania/John Deere
2x380hk
50hk
360 liter
TBA
3,5m3 – 8 bar
23kW - 32kW

PROCAT 1050 PROCAT 1260

PROCAT 1370PROCAT 1585 PROCAT 1580
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KHMS-ARBEIDET
2020

Stig Liljedal
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2020 ble preget av pandemiens tilstedeværelse også for 
Promek. Bedriften innførte smittevernregler i forhold til de 
nasjonale reglene. Vi opplevde at våre utenlandske ansatte 
måtte i innreisekarantene. Og testing for Covid-19 smitte ble 
rutine. Vi registrerte ingen tilfeller av smitte i 2020. Produks-
jonsplaner ble forskjøvet som følge av innreisekarantene.

Promek har siden 2015 hatt Avonova (tidligere Stamina) som 
sin leverandør HMS-tjenester. I løpet av årene etter 2015 har 
bedriften gradvis bedret sine skriftlige HMS-rutiner og sin 
praksis. Resultatene fra offentlige tilsyn bekrefter dette. 

Blant annet kan nevnes at vi nå har et industrivern i henhold 
til kravene. Vernerunder gjennomføres halvårlig. Og vi har 
ikke hatt fraværsskader siden høsten 2019.

Bedriften har det seneste drøye året også gjort betydelige 
investeringer i tiltak med tanke på å bedre arbeidsmiljøet og 
sikkerheten. Her kan nevnes fallsikringsutstyr, personlift, flere 
sveisemasker med åndedrettsvern og nytt oppvarmingssys-
tem for sveisehallen. 

Våre kunder har et stadig større fokus på at Promek skal 
kunne dokumentere sin produksjonsprosess. 

Vi har allerede etablert mange kontrollpunkter underveis i 
produksjonen. Og, sluttkontrollen som våre båter gjennom-
går, inneholder omfattende, myndighetspålagte krav. 

I løpet av det siste året er det utviklet overordnede do-
kumenter i form av KHMS-håndbok og Kvalitetsplan for 
Promek. Kvalitetsplanen er laget i henhold til «NS-EN ISO 

10005, Kvalitetsledelse - Retningslinjer for kvalitetsplaner». 

Det er også utviklet flytskjemaer for alle hovedprosesser og 
mange delprosesser ved bedriften. Og, det er kommet til 
flere prosedyrer og instrukser for utførelse av arbeidsoper-
asjoner.

Arbeidet videre vil fokusere på å oppnå sertifisering etter 
NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav (ISO 
9001:2015). 

KHMS-ARBEIDET
2020 
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DESIGN OG 
PRODUKT-
UTVIKLING

DESIGN
Vi har tilsatt en designer som jobber med utvikling av Promek 
sine båters fremtidige visuelle uttrykk, samtidig som bruker-
vennligheten skal bibeholdes, og i noen tilfeller økes. 

Vi fokuserer på at designet ikke skal være kostnadsdrivende 
men samtidig ha et stilfullt uttrykk og som skal skille våre 
fartøyer tydelig fra våre konkurrenter.
 
HYBRID
Dette er båter med fremdriftssystem som vi kan tilby for le-
veranse per i dag.

Det er muligheter for flere typer konfigurasjoner på fremdrifts-
systemet, både med dieselaggregat som lader en batteribank 

så vel som dieselmotorer som er koblet i linje med elektro-
motorer.

ELEKTRISK
Noen ønsker ren elektrisk drift av fartøyene, hvor batteriban-
ken lades enten fra for-flåten eller fra landinstallasjon. Disse 
fartøyene har nullutslipp og er veldig stillegående. Under ar-
beid ved merdene vil man kunne utføre arbeidsoppgaver uten 
den stadige duren og eksosen fra dieselmotorer og dermed få 
et bedre fysisk arbeidsmiljø. Dette krever større batteripakker 
enn ved hybriddrift, samt landinstallasjoner for lading.

HYDROGEN DRIFT
Vi er i ferd med å avslutte et forprosjekt hvor vi ser på 
muligheten til å bygge en arbeidsbåt som drives av hydrogen. 
Allerede nå kan vi konkludere med at dette er mulig for oss 
å bygge. Vi tror at hydrogen er en del av framtiden, dette er 
fartøyer som kun slipper ut renset vann. Utfordringen med 
hydrogen er at det mangler tilstrekkelig systemer for tilførsel 
av hydrogen som drivstoff, men det er flere prosjekter som 
planlegges langs kysten med dette som formål.

Vi er nå på søk etter en kunde som kunne tenke seg å kjøpe 
en hydrogendrevet arbeidsbåt, og som vil være sammen med 
oss på å bygge en prototype.
 
SKROG
Promek er kjent for sine lettdrevne båter som oppnår gode 
hastigheter med forholdsvis liten motorkraft. Skrogene skal vi 
fortsette å tilby og optimalisere slik at de går enda lettere i 
vannet.

Konsept design
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DESIGN OG 
PRODUKT-
UTVIKLING

Vi ser i tillegg at det etterspørres skrog der fart ikke er essensielt, 
men at andre egenskaper som laste evne og energiøkonomi 
er av interesse. Vi utvikler derfor skrog for deplasement fart 
hvor vi setter lasteevne og energiøkonomisering i fokus. Her 

nytter vi oss av data-assistert modellering og testing for å re-
dusere motstand i designet.
 

Konsept design Hydrogenbåt
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Bygg 204 PROCAT 1580, 
Kunde: Salmar

Bygg 205 PROCAT 1580, 
Kunde: Salmar

Bygg 206 PROCAT 1585, 
Kunde: Måsøval

LEVERANSER 
I 2020

Bygg nr. 204

Bygg nr. 206

Bygg nr. 205
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Bygg nr. 207

Bygg nr. 209

Bygg nr. 208 LEVERANSER 
I 2020

Bygg 207 PROCAT 1580, 
Kunde: Mowi

Bygg 208 PROCAT 1580, 
Kunde: Mowi

Bygg 209 PROCAT 1050, 
Kunde: Mowi
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Bygg nr. 210

Bygg nr. 212

Bygg nr. 211LEVERANSER 
I 2020
Bygg 210 PROCAT 1050, 
Kunde: Mowi

Bygg 211 PROCAT 1370, 
Kunde: Russian Aquaculture

Bygg 212 PROCAT 1585F, 
Kunde: Grieg
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Bygg nr. 213 LEVERANSER 
I 2020

ORDRERESERVER 
I 2021

Bygg 213 PROCAT 1050, 
Kunde: Mowi

 Bygg Kunde Båttype 
 214 MOWI PROCAT 1580
 215 MOWI Scotland PROCAT 1580F
 217 Salmar PROCAT 1580
 216 MOWI Scotland PROCAT 1580F
 218 Salmar PROCAT 1580
 219 Ewos PROCAT 1475 Hybrid

 Bygg Kunde Båttype
 220 MOWI PROCAT 1580
 221 MOWI PROCAT 1580
 222 MOWI PROCAT 1370 
 223 MOWI PROCAT 1050
 224 Lister skjærgårdspark PROCAT 1452P
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STYRETS
BERETNING
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STYRETS
BERETNING

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 2020 var 47. 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 31.12.2020 kr 5.975.000 fordelt på 
5.975 aksjer a kr 1000. 

AKSJEFORDELING PR. 31.12.2019

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 Gerhand 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 2020 hatt føIgende sammensetning:
Ole Andreas Holm, Kurt A Holmen, Kjetil Flataukan, Jan Gunnar 
Sørli og Svein Ivar Flataukan. Fast vara har vært Roger Osen

Selskapets daglige leder har fatt utbetalt lønn med kr 935 
000,- og annen godtgjørelse med 11 155,- til sammen 946 
155,- i 2020. Det er utbetalt godtgjørelse til styret med til sam-
men kr 341 251,-. 

MARKED
Selskapet henvender seg til det norske og nordeuropeiske 
markedet for arbeids- og servicebåter inntil 15 m. Vi har i 
2020 levert ett fartøy til det Russiske markedet samt  tegnet 
kontrakt for leveranse av 2 båter til Skottland. Tradisjonelt er 
arbeidsbåter for havbruksvirksomhet (lokalitetsbåter) selska-
pets viktigste produkt. Videre er ulike typer båter for spesielle 
formål som f.eks. brannvern, havneoppsyn, forskning, oljevern 
og naturoppsyn blant selskapets produkter.

Det er i 2020 levert 10 nybygg. 2020 har vært preget av svært 
god etterspørsel etter selskapets båter og ved inngangen til 
2020 er kontraktsfestede ordrer på ca. kr 136 mill. 

Covid-19 har har vært en utfordring som har resultert i pro-
duksjonsforsinkelser.

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.
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STYRETS
BERETNING

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. Ar-
ealet muliggjør i dag bygging av 9 arbeidsbåter samtidig. To-
talt 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 forutsetnin-
gen om fortsatt drift. 

REGNSKAP PR. 31.12.2020
(Tall i parentes viser tall for 2019)
Regnskapet for 2020 viser  det beste økonomiske resultatet i 
bedriftens historie.. Arbeidet med å utvide selskapets segment 
og forretningsområder er godt i gang. Fremover kommer sel-
skapet til å fortsette å jobbe med interne prosesser mot å 
forbedre bunnlinjen og produksjons prosessene. 
De totale inntekter er i 2020 kr 119.798.682 (101.724.952). 
Driftsresultatet er kr 11.457.159 (8.497.278).

Av balansekontoen gar det fram at de samlede aktiva pr 
31.12.20 er kr 72.024.621 (53.055.999) Omløpsmidlene er kr 
57.928.958 (38.234.583)). Årets resultat før skatt er kr 11.465.015 
(7.993.014) Egenkapitalen er kr 29.938.013 (20.904.941) hvorav 

opptjent kapital pr 31.12.2020 er kr 23.963.013 (14.929.941) 
Egenkapitalandelen er 41,6% (39,4). Den langsiktige gjelden 
var ved årets slutt kr 5.940.814 (6.831.651) 

KONTANTSTRØM
Av kontantstrømanalysen går det fram at netto kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter er positiv med kr 13.968.149 
(18.893.847) og en kontantbeholdning på kr 35.744.150 
(23.067.653)

RESULTAT OG UTBYTTE
Resultatregnskapet for Promek AS viste et overskudd på NOK 
9,0 mill. (NOK 8,0 mill. i 2019) som styret foreslår blir overført 
til annen egenkapital. Styret foreslår overfor selskapets gen-
eralforsamling 29. mai 2021 at det ikke utbetales utbytte for 
regnskapsåret 2020. 

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.20 utgjorde gjeldsforpliktelser til sammen 
NOK 42,0 mill. (NOK 32,2 mill. pr. 31.12.19). Herav utgjorde for-
skudd fra kunder NOK 24,0 mill. (NOK 16,3 mill. i 2019). Om-
løpsmidler utgjorde pr. 31.12.20 NOK 57,9 mill. (NOK 38,2 mill. 
i 2019). Selskapets egenkapital var bokført til NOK 29,9 mill. pr. 
31.12.20 (NOK 20,9 mill. i 2019) tilsvarende NOK 4.853,56 (NOK 
3.497,91) pr. aksje.  Bokført egenkapitalandel var 41,6% (39,4%).

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. 
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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 sving-
ninger i markedet. Aluminiumprisene styres av verdens-
markedet og prisen kan derfor være en risikofaktor. Større 
enkeltkomponenter som motorer og kraner kjøpes inn via 
norske leverandører og det søkes å låse prisen ved bestill-
ingstidspunktet for å sikre seg mot prisendringer. Selskapets 
gjeldssituasjon, som foruten kortsiktig gjeld består av en lang-
siktig rentebærende gjeld på 5,94 millioner kroner, tilsier at 
endringer i rentenivået har minimale konsekvenser. Endringer 
i rentenivået vil kunne påvirke investeringsmulighetene i fre-
mtidige perioder.

Kredittrisiko
Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav, Selskapets 
kunder har tradisjonelt sett vært finansielt stødige med betal-
ingsvilje. Selskapet selger lite til mindre kunder og også her er 
betalingsvilje og evne historisk sett bra. Selskapet forventer 
ikke større endringer på kredittrisikoen. Selskapet har hittil ikke 
hatt vesentlige tap på fordringer 

Selskapets kreditteksponering på balansedagen (kundefor-
dringer + opptjent ikke fakturert produksjon -forskudd fra 
kunder) utgjør totalt NOK - 613 156 (netto gjeld) for selskapet 
ved utgangen av 2020. For 2019 var tilsvarende tall – 2 947 
798 (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, stor NOK 21,8 mill. (12,9 mill. i 2019). Elektronor 
AS, som er både underleverandør og morselskap står for ca 6 
millioner kroner av leveransene. Det har ikke foreligget noen 
formell avtale mellom Selskapet og Elektronor i 2020, dette 
kom på plass på våren. Partene har i den anledning inngått en 
samarbeidsavtale gjeldende fra mai 2021 hvor det er enighet 
om både de økonomiske forhold så vel som hvordan forhold-
et i praksis skal ivaretas. 

REVISJON 
Selskapets revisor er BDO AS. Revisor har ikke eierinteresser i 
selskapet. Det er kostnadsført revisjonshonorar for 2019 med 
kr 109.910 og kr 33.763 for annen bistand.

KVALITET, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det er i 2019 
foretatt vernerunder i h.h.t. gjeldende HMS-system ved bed-
riften. Promek jobber nå mot sertifisering av bedriften 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 ble rapportert i 2020.

Sykefravær 
Bedriften har opprettet bedriftshelsetjeneste ved avtale med 
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Avonova.. Sykefraværet i 2020 var på 4,8%, en nedgang fra 
2019 som var på 6,8%.

Av dette utgjør egenmeldinger 25,8%, til og med 16 dager 
(arbeidsgiver perioden) 46,4% og utover arbeidsgiver peri-
oden 27,8%.

Likestilling
Selskapet hadde i 2020 tre kvinnelige medarbeidere, inkludert 
en kvinne i selskapets ledergruppe. Ingen kvinner i styret. Det 
er i 2020 ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i bedriften. 
Arbeidsstokken bestod i 2020 av personer fra 11 nasjoner med 
til dels forskjellig kultur og språk. Alle ikke-skandinaviske arbe-
idstakere har krav om å snakke og forstå norsk eller engelsk.
Bedriften forsøker å 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. Utenlandsvilkår medfører litt lavere timelønn, men godt 
innenfor tariff, pluss hjemreiser og/eller diett Flere ansatte har 
gått over til ordinære vilkår, men enkelte (et fåtall) foretrekker 
utenlandsvilkår. Alle nytilsatte tilsettes etter ordinære vilkår.
Etter styrets og ledelsens oppfatning gjøres det ikke, før eller 
etter ansettelse, forskjell på ansatte på grunn av etnisitet, nas-
jonal 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 et-
ter 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 produksjonen. Det har i 
2020 ikke skjedd hendelser som forurenser det ytre miljøet. 

INNOVASJON OG UTVIKLING 
Det er generelt stort fokus på arbeidsmiljø ved utvikling av 
nye, og modifisering av eksisterende, båttyper. Nye design er 
på tegnebrettet og nye drivlinjer diskuteres med kunder. Den 
første hybridbåten startet Promek å produsere i 2020, med le-
veranse i 2021.  I 2020 startet vi med en mulighetsstudie hvor 
vi så på muligheten for å kunne produsere en båt med hy-
drogen som drivstoff, studien avsluttes og konkluderer våren 
2021.

FREMTIDSUTSIKTER 
Behovet for selskapets produkter vil være til stede også i fre-
mtiden. Lengre ut, fordrer å tenke større. Nytt design som 
skal skille Promek sine båter fra andre i markedet er under 
utvikling og ny framdriftsteknologi med mål om å kunne le-
vere fartøyer med lav- eller nullutslipp er under vurdering. 
En stadig positiv utvikling i akvakulturbransjen vil medføre 
behov for både fornyelse og nyanskaffelser av denne typen 
arbeidsbåter i overskuelig framtid, men det er signaler på an-
dre driftsmetoder (RAS og større havbruk) som på sikt kan 
true segmentet Promek er tyngst inne i.. Ordrereservene 
for kommende året er tilfredsstillende, og Promek skal fort-
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Avonova.. Sykefraværet i 2020 var på 4,8%, en nedgang fra 
sette å levere kvalitetsbåter laget på Smøla.. Promek ser på 
mulighetene rundt havna og utvidelse av produksjonslokaler 
og tomtekjøp, dette for å ha flere bein å stå på og eventuelt 
satse inn mot service og ettermarkedet.

ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER 
Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for 
perioden 1. januar til 31. desember 2020 er utarbeidet i sams-
var 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 ut-
viklingen, resultatet og stillingen til selskapet.

Smøla, 29. mai 2021 

Arild Tjelle
Administrende direktør

Svein Ivar Flataukan
Styremedlem

Kjetil Flataukan
Styremedlem

Jan Gunnar Sørli 
Styremedlem

Kurt Arve Holmen
Styrets nestleder

Ole Andreas Holm
Styreleder



ÅRSRAPPORT 2020 - PROMEK AS                     28



ÅRSRAPPORT 2020 - PROMEK AS                     29

  NOTE 31.12.2020 31.12.2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
Driftsinntekter   
Salgsinntekt 1,11,13 117 795 350 99 569 476
Annen driftsinntekt  2 003 332 1 782 691
Sum driftsinntekter  119 798 682 101 352 167
Driftskostnader   
Varekostnad 12 73 064 791 59 459 846
Lønnskostnad 2 24 277 756 19 313 295
Avskrivning på varige driftsmidler 3 1 292 321 1 624 382
Nedskrivning på varige driftsmidler 3 0 2 142 588
Annen driftskostnad 2 9 706 655 10 314 777
Sum driftskostnader  108 341 523 92 854 889
DRIFTSRESULTAT  11 457 159 8 497 278

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Finansinntekter   
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap 6 0 200 000
Annen renteinntekt  272 379 205 032
Annen finansinntekt  22 204 -1 191
Sum finansinntekter  294 582 403 841
Finanskostnader   
Nedskr. av finansielle anleggsmidler 6 0 595 530
Annen rentekostnad  264 373 305 006
Annen finanskostnad  22 353 7 570
Sum finanskostnader  286 726 908 106
NETTO FINANSPOSTER  7 856 (504 264)
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  11 465 015 7 993 014
Skattekostnad på ordinært resultat 4 2 431 943 0
ORDINÆRT RESULTAT  9 033 072 7 993 014
ÅRSRESULTAT  9 033 072 7 993 014

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER   
Overføringer annen egenkapital  9 033 072 7 993 014
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  9 033 072 7 993 014
           

RESULTAT-
REGNSKAP
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 NOTE 31.12.2020 31.12.2019
ANLEGGSMIDLER   
Immaterielle eiendeler   
Utsatt skattefordel 4 111 711 0
Sum immaterielle eiendeler  111 711 0
Varige driftsmidler   
Bygninger, tomt 3,9 11 907 749 12 696 389
Maskiner og anlegg 3,9 1 716 394 1 816 261
Sum varige driftsmidler  13 624 142 14 512 650

Finansielle anleggsmidler   
Investeringer i tilknyttet selskap 6 150 000 150 000
Andre langsiktige fordringer  209 809 158 766
Sum finansielle anleggsmidler  359 809 308 766
SUM ANLEGGSMIDLER  14 095 662 14 821 416

OMLØPSMIDLER   
Varer 9 1 733 566 2 356 430
Fordringer   
Kundefordringer 9,12 20 126 720 12 246 549
Andre kortsiktige fordringer  324 521 563 952
Sum fordringer  20 451 242 12 810 501
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 35 744 150 23 067 653
SUM OMLØPSMIDLER  57 928 958 38 234 583
SUM EIENDELER  72 024 621 53 055 999

 

BALANSE EIENDELER                       
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 NOTE 31.12.2020 31.12.2019
EGENKAPITAL   
Innskutt egenkapital   
Selskapskapital 7 5 975 000 5 975 000
Sum innskutt egenkapital  5 975 000 5 975 000
Opptjent egenkapital   
Annen egenkapital 8 23 963 013 14 929 941
Sum opptjent egenkapital  23 963 013 14 929 941
SUM EGENKAPITAL  29 938 013 20 904 941

GJELD   
LANGSIKTIG GJELD   
Annen langsiktig gjeld   
Gjeld til kredittinstitusjoner 9 5 940 814 6 831 651
Sum annen langsiktig gjeld  5 940 814 6 831 651
SUM LANGSIKTIG GJELD  5 940 814 6 831 651
KORTSIKTIG GJELD   
Leverandørgjeld 12 4 013 295 3 732 343
Betalbar skatt 4 2 528 675 0
Skyldig offentlige avgifter  2 216 078 2 429 966
Annen kortsiktig gjeld 10 27 387 745 19 157 097
SUM KORTSIKTIG GJELD  36 145 794 25 319 407
SUM GJELD  42 086 608 32 151 058
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  72 024 621 53 055 999

Smøla, 29. mai 2021

BALANSEEGENKAITAL OG GJELD                         

Kurt Arve Holmen
Styrets nestleder

Arild Tjelle
Administrende direktør

Svein Ivar Flataukan
Styremedlem

Kjetil Flataukan
Styremedlem

Jan Gunnar Sørli 
Styremedlem

Ole Andreas Holm
Styreleder
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 NOTE 31.12.2020 31.12.2019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Resultat før skattekostnad  11 465 015 7 993 014
- Periodens betalte skatt  14 979 0
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler  (3 000) 293 400
+ Ordinære avskrivninger  1 292 321 1 624 382
+ Nedskrivning anleggsmidler  0 2 738 118
+/- Endring i varelager  622 863  (617 606)
+/- Endring i kundefordringer  (7 880 171) (5 179 749)
+/- Endring i leverandørgjeld  280 952 (1 322 189)
+/- Endringer i pensjonsavsetninger  (51 043) (16 116)
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter  8 256 191 12 507 809
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  13 968 149 18 893 847
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  400 814 615 767
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (400 814) (615 767)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld  890 837 890 837
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (890 837) (890 837)

= Netto endring i kontanter mv  12 676 498 17 387 243
+ Beholdning av kontanter 01.01.  23 067 653 5 680 410
= Kontantbeholdning 31.12.  35 744 150 23 067 653

Kontantbeholdning mv framkommer slik:   
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.  34 710 318 22 280 008
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.  1 033 833 787 644
= Beholdning av kontanter mv 31.12.  35 744 150 23 067 653

KONTANTSTRØM-
OPPSTILLING 
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NOTER
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 krit-
erier 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. Avset-
ninger 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 slut-
tresultat. 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 le-
vetid. 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 påkost-
ning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet.

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER                        
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NOTER
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.

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.

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 bal-
anseføres oppføres netto i balansen. Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.
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NOTER NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER                      

  2020 2019 
Lønn  22 122 442 17 302 758
Arbeidsgiveravgift  1 048 006 981 023
Pensjonskostnader  776 321 655 790
Andre lønnsrelaterte ytelser  330 987 373 724
Totalt  24 277 756 19 313 295

 
Selskapet har hatt 47 årsverk i regnskapsåret.

Pensjonskostnader, OTP, AFP

Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfreds- 
stiller kravene i denne loven.

Videre har selskapet AFP avtale. Dette er en ytelsesbart pensjonsavtale. Pr i dag er det ikke gode modeller for innregning av 
denne forpliktelsen.

Ytelser til ledende personer og revisor  
 Lønn Annen godtgjørelse Sum
Daglig ledelse  935 000 11 155 946 155
Styremedlemmer   341 251 341 251

Honorar til revisor består av:    
Revisjon  109 910 106 105 
Andre tjenester  33 763 12 954 
Samlet honorar til revisor  143 673 119 059 
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NOTER

Anskaffelseskost pr. 1/1  21 696 645 6 767 744 28 464 389
+ Tilgang  40 000 363 814 403 814
- Avgang  0 21 341 21 341
Anskaffelseskost pr. 31/12  21 736 645 7 110 217 28 846 862

Akk. av/nedskr. pr 1/1  9 000 256 4 951 484 13 951 740
+ Ordinære avskrivninger  828 640 463 681 1 292 321
- Tilbakeført avskrivning  0 21 341 21 341
Akk. av/nedskr. pr. 31/12  9 828 896 5 393 824 15 222 720
Balanseført verdi pr 31/12  11 907 749 1 716 393 13 624 142

Prosentsats for ord.inære avskrivninger  4-25 5-33 
 

  Bygninger,  Maskiner Sum
   tomt og anlegg  

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:    2 020
Resultat før skattekostnader    11 465 015
Permanente og andre forskjeller    109
Endring i midlertidige forskjeller    28 851
Inntekt    11 493 976

   2 020 2 019
Betalbar skatt   2 543 654 0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel   (111 711) 0
Samlede ordinære skattekostnader   2 431 943 0

    Forts. side  36

NOTE 3 - AVSKRIVNING PA VARIGE DRIFTSMIDLER

NOTE 4 - SKATTEKOSTNAD PA ORDINÆRT RESULTAT
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NOTE 5 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.                  

NOTE 6 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12.2020 kr 1 033 833 og utgjorde pr 31.12.2019 kr 787 644.

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 Bokført verdi Resultat Egenkapital
Promarin AS, Smøla 50% 150 000 144 000 478 000

Resultat og egenkapital for Promarin er fra regnskapet for 2019.

NOTE 4 - SKATTEKOSTNAD PA ORDINÆRT RESULTAT (FORTS.)NOTER
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt    2020 2019
Driftsmidler inkl. goodwill   (3 310 718) (3 236 183)
Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført   4 103 761 4 095 784
Utestående fordringer   (200 000) (200 000)
Gevinst- og tapskonto   (150 825) (188 531)
Andre avsetninger for forpliktelser   950 000 950 000
Sum positive skatteøkende forskjeller   4 103 761 4 095 784
Sum negative skatteøkende forskjeller   4 611 542 4 574 714
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt   0 478 930
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel   (507 781)  0
Balanseført utsatt skattefordel   111 711 0
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NOTE 8 - ANNEN EGENKAPITAL                 

NOTE 7 - SELSKAPSKAPITAL                  

  Aksjekapital Annen Sum I % av
  egenkapital egenkapital totalkapitalen
Pr. 1/1 5 975 000 14 929 941 20 904 941 39,4% 
Årets resultat  9 033 072 9 033 072 

Pr. 31/12 5 975 000 23 963 013 29 938 013 41,6%

Selskapet har 5 975 aksjer palydende 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:

  Foretaksnummer Eierandel

Elektronor AS   858 271 592 55,31% 
Smøla Kommune   36,82%

NOTER

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 744 981 og pr 31.12. i fjor

Pantsettelser:   2020  2019 
Gjeld sikret med pant   5 940 814 6 831 651
 
Pantsatte eiendeler:
Bygninger og driftsmidler   13 624 142 14 512 650
Kundefordringer   20 126 720 12 246 549
Varelager   1 733 566 2 356 430
Sum pantsatte eiendeler   35 484 429 29 115 628

NOTE 9 - LANGSIKTIG GJELD 
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NOTE 12 - VAREKOSTNAD - NÆRSTÅENDE PARTER                

NOTE 13 - VIRKSOMHETSOMRÅDER                

Promek AS kjøper i all hovedsak tjenester med hensyn på elektriske innstallasjoner til båtene fra aksjonær Elektronor AS. 
Priser på tjenesten er ordinære markedspriser fremforhandlet mellom selskapene. 

Netto kjøp for året utgjør kr 5 990 368.

Mellomværende med Elektronor AS  2020 2019
Kundefordring  731 8 168
Leverandørgjeld  (1 130 506) (948 698)

Selskapet produserer arbeidsbåter. I 2020 har det med unntak av en båt vært leveranser til det norske markedet.

NOTE 10 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

NOTE 11 - LANGSIKTIG TILVIRKNINGSKONTRAKT 

NOTER    2020 2019
Forskudd fra kunder   24 094 388 16 281 090
Annen kortsiktig gjeld   3 293 357 2 876 007
Sum   27 387 745 19 157 097

Fullføringsgraden er beregnet som påløpte prosjektkostnader i forhold til estimerte totalkostnader på prosjektene.
lnkludert i kundefordringer   2020 2019
Opptjent, ikke fakturert produksjon    3 354 512 1 086 743
Tilbakeholdte betalinger i henhold til kontrakt    0 0
lnkludert i kortsiktig gjeld     
Fakturert, ikke utført produksjon    24 094 388 16 281 091
Resultat på prosjekter under utførelse    2020 2019 
Resultatførte totale inntekter    36 419 095 28 936 642
Estimert kontraktsfortjeneste   4 103 761 4 095 784
Tapsprosjekt under utførelse    2020 2019
Gjenstående omsetning    0 0 
Gjenstående kostnader    0 0
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Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Promek AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Promek AS. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per 31. 
desember 2020 

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

Etter vår mening: 

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

 

Grunnlag for konklusjonen 

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

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og annen 
informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen 

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

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

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

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

UTTALELSE OM REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Promek AS.

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

Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

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

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

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinfor-
masjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 

UAVHENGIG
REVISORS 
BERETNING Årsregnskapet består av:

• Balanse per 31. desember 2020
• Resultatregnskap for 2020
• Kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet 
 per 31. desember 2020
• Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
 av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 
per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontant-
strømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge.
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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 be-
tydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet.

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

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

UTTALELSE OM ANDRE LOVMESSIGE KRAV

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

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

BDO AS

Geir Ove Brandshaug
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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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 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

 

BDO AS 
 
Geir Ove Brandshaug 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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