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Rosenvik AS ble etablert i 1962 og 
kom i drift høsten 1963. 
Hovedkontoret ligger på Orkanger 
i egne lokaler.

Rosenvik AS er godkjent som
arbeidsmarkedsbedrift, og driver 
med attføringsarbeid, samt 
produksjon av profileringsmateriell 
(trykk på plast- og papp), tre- og 
sømprodukter, butikk, catering,
utleie- og kursvirksomhet.

Et overordnet mål for bedriften er å 
skape grunnlag for avklaring, 
kvalifisering og formidling til
arbeid. Produksjon og salg av
varer og tjenester er et middel i 
dette arbeidet, men også et viktig 
forretningsmessig fundament.

I 2009 fusjonerte Rosenvik AS med 
Meldal ASVO AS. Gjennom
fusjonen er den totale bredden i 
fagkompetansen økt, noe som
sikrer et bedre attføringstilbud og
styrker vår posisjon som ledende
attføringsbedrift i regionen. 
Rosenvik AS har en produksjons-
avdeling lokalisert på Orkanger, 

hvor det produseres
spesialprodukter av profilerings-
produkter som permer, musmatter, 
fotoalbum, plastlommer med mer. 
Bedriften har valgt å være nisje-
leverandør innen kundetilpassede 
løsninger, og er godt posisjonert i 
det norske markedet. 

Rosenvik AS har også ei avdeling 
på Jordhus, Løkken Verk, hvor det 
produseres ved, tradisjonelle 
treprodukter til hus og hytter,
interiørsøm, matter og løpere, samt 
industrisøm. Her tilbyr vi blant
annet varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
for personer med uføretrygd. 
Rosenvik AS selger også
vaktmestertjenester, samt tar på 
ulike oppdrag for lokalt næringsliv. 

Rosenvik AS er tiltaksarrangør for 
Arbeid med Bistand (AB). To
tilretteleggere er ansatt på
Orkanger, en på Løkken Verk i 
Meldal og en på Kyrksæterøra i 
Hemne, til sammen tre årsverk. 
Tiltaksleder for Vilje Viser Vei er 
ansatt i Rosenvik AS på Orkanger.

På Orkanger har Rosenvik AS 
også et godt etablert tilbud innen 
kantine og catering, kurs og utleie, 
samt butikk. Tjenestene utgjør blant 
annet et godt tilbud for deltakere i 
arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS). 

I tillegg til egne eide lokaler på
Orkanger, leies lokaler av Meldal 
Næringssenter AS på Jordhus, 
Løkken Verk og av Svanem AS på 
Kyrksæterøra.

Samlet har Rosenvik AS i løpet av 
årene opparbeidet seg et betydelig 
tilbud for avklaring, kvalifisering 
og formidling av arbeidskraft. 
Bedriften har stor bredde i praksis-
plasser internt og eksternt, og en 
stab med dyktige og engasjerte 
medarbeidere.

Gjennom 2011 har i gjennomsnitt 
180-200 personer vært tilknyttet 
Rosenvik AS, som ordinære ansatte 
og på ulike attføringstiltak.

Årsberetning 2011
49. driftsår 

Virksomhetens art og hvor den drives:
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Attføring, generelt: 

Rosenvik AS satset fortsatt offensivt 
på attføringsvirksomheten
gjennom 2011, og har levert
ekstra tiltaksplasser i løpet av året 
etter ønske fra NAV. Også i 2011 
har Rosenvik levert 10 ulike tiltak 
til befolkningen i nedslags-
området, inklusive anbudstiltakene 
Raskere Tilbake. 
Rosenvik er aktiv når det gjelder 
anbud på konkurranseutsatte tiltak 
og ulike Arbeidsmarkeds-
opplæringskurs (AMO), og vant i 
2011 anbud på AMO-kurset 
«Praktisk norsk for minoritets-
språklige» med oppstart i 2012.
I 2011 ble det gjennomført to 
AMO-kurs Jobbklubb i regi av 
bedriften.
Bedriften har fokus på kompetanse-
utvikling generelt, og ved
rekruttering vurderes kompetansen 
opp mot eksisterende og fremtidig 
behov.
NAV stilte i 2009 krav til re-
godkjenning av attførings-
bedriftene, og Rosenvik ble
godkjent for 6 nye år – til 2015.

Attføring, resultater:

Samlet for tiltakene AMB, APS og 
VTA startet 129 deltakere, 128 
sluttet (2010: 104 og 105 hhv)

og antall deltakere per 31.12.2011 
var for disse tiltakene 95 (94 i 
2010). I 2011 ble fem deltakere 
avsluttet til ordinært arbeid.
Aktiviteten i AB var også i 2011 
betydelig, med gjennomsnittlig 
28,9 deltakere fordelt på fire
tilretteleggere (3 årsverk). 20 ble 
innskrevet og 23 utskrevet (2010: 
25 og 23, hhv) gjennom året. Av 
de som sluttet i AB i 2011 gikk seks 
til fast arbeid, en til arbeid med 
lønnstilskudd, seks til medisinsk 
behandling, fem til andre tiltak, en 
til utdanning, fire søker uføretrygd 
og en sluttet etter eget ønske.

Økonomi:

Total omsetning i 2011 var på kr 
33 423 440
(2010: kr 34 534 800), hvorav 
salg av attførings-tjenester utgjør 
ca 62 % (2010: ca 58 %). Av øvrig 
omsetning utgjør salg profilerings-
produkter 
kr 9 194 324 
(2010: kr 10 003 650).
Bedriften har hatt fokus på
kostnadskontroll gjennom tett 
oppfølging av lønns- og drifts-
kostnadene, samt fokus på økt 
inntjening på produkter og
tjenester.

Dette har ført til et positivt drifts-
resultat i 2011 og salg av alle
aksjer i Rosenvik Hybelbygg AS 
har gitt et totalt resultat etter finans 
på kr 7 850 275.

Bedriften har i 2011 bidratt direkte 
med 6,6 millioner i form av mva, 
skatter fra ansatte og arbeidsgiver-
avgift (6,9 millioner i 2010) – i 
tillegg til en betydelig større (men 
vanskelig kvantifiserbar) verdi-
skapning for samfunnet gjennom 
attføringsarbeidet.
Rosenvik AS har hatt en
omsetningsnedgang på 3,2 % og 
resultatgraden har gått fra +0,8 % 
i 2010 til +23,5 % i 2011.
Selskapet har en egenkapitalandel 
på 63,8 % (42,1 % i 2010). Den 
likviditetsmessige stillingen er god.

Rosenvik AS har for 2011 hatt et 
overskudd på kr. 7 850 275 som 
overføres til annen egenkapital. 
Styret mener årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av selskapets 
eiendeler og gjeld, finansiell
stilling og resultat. Det er ikke 
inntrådt forhold etter regnskaps-
årets slutt som er av betydning for 
bedømmelsen av regnskapet.
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Arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøet ved bedriften op-
pleves som godt, og arbeidsmiljø-
fremmende aktiviteter vektlegges 
gjennom året. Samtidig er det
stadig endringsprosesser på gang 
som gjør det viktig å overvåke og 
vurdere eventuelle tiltak, og
bedriften gjennomfører regel-
messige tilfredshetsundersøkelser 
blant de ansatte.
Det arbeides målrettet i AMU og i 
samarbeid med bedriftshelse-
tjenesten. Det er avholdt 4 AMU-
møter, 29 saker er behandlet og 
det er gjennomført 4 vernerunder 
på hver avdeling. Det er ikke
registrert skader med påfølgende 
sykefravær ved Rosenvik AS i 
2011.
Totalt registrert sykefravær i
bedriften var på 8,5 % (6 % i 
2010), hvilket anses som tilfreds-
stillende og godt innenfor det som 
kan forventes i en attføringsbedrift.

Ytre miljø:

All drift og produksjon gjennom-
føres med mål om minst mulig på-
virkning av det ytre miljø, og det 
jobbes kontinuerlig for å redusere 
avfall og bedre utnyttelsen av 
råvarer. Plast-, papp- og papir-
avfall blir levert for resirkulering 
eller destruksjon.

Alt avfall, inkludert spesialavfall, 
blir håndtert i henhold til forskrifter 
og internkontroll.

Fortsatt drift:

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.

Indirekte påvirkning av det ytre 
miljø gjennom leie av transport av 
varer forsøkes minimert, blant an-
net ved bevisst planlegging av
forsendelser.

Likestilling:

Rosenvik har per utgangen av 
2011 32 ordinære ansatte, av 
disse er 19 kvinner (19 i 2010) og 
13 menn (14 i 2010). 5 ordinære 
ansatte er rekruttert i 2011, hvorav 

4 er kvinner. Styret har ut fra en 
vurdering av antall ansatte og
stillingskategorier ikke funnet det 
nødvendig å iverksette spesielle 
tiltak med hensyn på likestilling.

Styret har sju medlemmer, fem 
kvinner og to menn.
For øvrige ansatte (deltakere i
attføringstiltak) styres fordelingen 
mellom kjønnene av innsøkningen 
fra NAV, uten påvirkning fra 
Rosenvik AS
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Øvrige kommentarer:

Rosenvik AS ble Equass-sertifisert i oktober 2010.
Equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. I 
Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en 
del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Resertifisering skal 
skje hvert 2. år.

Styret i Rosenvik AS vedtok høsten 2010 å vurdere salg av datterselskapet A/S Rosenvik-Hybelbygg.  Det ble 
satt i gang en salgsprosess i løpet av vinteren som resulterte i en avtale med Orkdal Kommune om kjøpte alle 
aksjer i selskapet fra 29.4.2011.

Styret i Rosenvik AS gjennomførte i 2011 en strategiprosess som resulterte i to nye satsningsområder for 
bedriften; vedproduksjon og serviceavdeling. Dette er gode supplement til dagens arbeidsarenaer, og 
serviceavdelingen vil bidra til tettere samarbeid samt formidlingsmuligheter hos lokalt næringsliv.

I 2011 utvidet Rosenvik AS kurstilbudet til også å omfatte ulike Industrikurs til næringsliv og privatpersoner i 
samarbeid med Trollheim Vekst AS.

Rosenvik AS har viktige samarbeidspartnere innen så vel attføring som øvrige forretningsområder, og takker 
disse for nok et år med god relasjon og fruktbart samarbeid.

Styret takker de ansatte i Rosenvik AS for god innsats i året som er gått, og ser med optimisme på bedriftens 
videre utvikling.

Utover dette vises det til regnskap med noter og revisjonsberetning for 2011.

Orkanger, 26. april 2012
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RESULTATREGNSKAP 

Driftsinntekter 

Salgsinntekter 

Andre driftsfnntekter 

Sum driftsinntekter 

Driftskostnader 

Beholdnfngsendring egentilvirkede varer 

Varekostnad 

Lønnfnger, honorarer og sosial'e 
kostnader 

Avskrivnfnger på varige driftsmidler 

Andre driftskostnader 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

Finansinntekter og kostnader 

Annen finansinntekt 

Finanskostnader 

Finansresultat 

ÅRSRESULTAT 
Overføringer: 

Overført fra/til annen egenkapital 

Henvisning 

NOTER 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

REGNSKAP 

2011 

12 712 900 

20 710 540 

33423 440 

305 197 

-5816421 

-19 930 516 

-770 819 

-7117 719 

-33 330 278 

93162 

8 598 636 

-841 523 

7757113 

7 850 275 

7 850 275 

REGNSKAP 

2010 

14 378 096 

20 156 704 

34 534 800 

357 480 

-6259 845 

-20 917 097 

-932572 

-6 496 726 

-34248 760 

286 040 

228 269 

-390 164 

-161 895 

124145 

124 145 
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BALANSE PR. 31.1 2.1 1 
EIENDELER 
VARIGE DRIFTSMIDLER 
Tomt G.nr. 5 Bnr. 354 
Bygninger og annen fast eiendom 
MasKiner, inventar og lignende 
sum varige driftsmidler 
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 
Aksjer og andeler 
Ansvarlig lån 
sum finansielle anleggsmidler 
sum anleggsmidler 
OMLØPSMIDLER 
Varer 
Fordringer 

Kundefordringer 
Andre fordringer 

Sum fordringer 

Bankinnskudd og kontanter 
sum omløpsmidler 
SUM ElENDELER 

EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital 
Aksjekapital (5.265 aksjer 'a Kr. 250,00) 
Overkursfond 
Egne aksjer ( 60 aksjer 'a Kr. 250,00) 

Opptjent egenkapit.11 
Annen egenkapital 
sum egenkapital 
GJELD 
Annen langsiktig gjeld 
øvrig langsiktig gj eld 
Kortsiktig gjeld 
Leverandør gjeld 
Skyldig off.avgifter, trekk 
Annen kortsiKtig gjeld 
Sum kortsiktig gjeld 
sum gjeld 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 

Pantestillelser 

lr,"1"1,1 ~\:::o~\ei,I) 
lngrld Skarsle,n 
Styremedlem 

.;,, t.L µ <j M-J.
T odll Hynl(e 
Styremedle,n 

Henvisning 

NOTER 

5, 10 
5 , 10 
5. 10 

6 , 7 
7 

3 

B 
B 

'13 

1·1. '12 
1 ·1, 12 
1'1, 12 

·12 

9, 10 

10 

2011 

528370 
11 494 047 
1203543 

13 225 960 

595 775 
1 695800 
2 291 575 

15 517 535 

4 003 009 

2302 197 
2 001 169 
4 303 366 

4 320 681 
12 627 056 
28 144 591 

1 316 250 
114 303 
-15000 

1 415553 

16 538 667 
17 954 220 

4 930 746 

1706474 
1648693 
1 904458 
5 259 625 

10 190 371 
28 144 591 

15 000 000 

2010 

528370 
11 715 844 

1 281 687 
13 525 901 

645 775 
1 695800 
2 341 575 

15 867 476 

3 649 634 

1 549721 
1 192 926 

2 742 647 

1 733 701 
8 125 982 

23 993 458 

1 316 250 
114 303 
-15000 

1 415553 

8 688 392 
10 103 945 

9 596 663 

997 948 
1 421 520 
1 873382 

4 292 850 
13 889 513 
23 993 458 

15 000 000 

Orkanger 31 : 12.20 I 'I 
26.04.20'12 

ROSENVIK AS 

~"',.,..,,. A"~~ t,, • ., 
Ing/id Aunemo 
Nestleder 

,4111it rAati .1,j,li,'-
Anne Laur112sen 
Slyremedlam 

/). ?J.9.,,.t{.(r,,,..., 
llrfn'tKrlstin Vullum 
Styremedlem 

;$,t(1.)U, ~~ 
Sidsel R1an 
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KONTANTSTRØMANALYSE 

2011 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: 

Tilført fra årets virl<somhet') 5 099 478 
+/- Endring finansielle anleggsmidler 0 
+/- Endring i varelager .353 375 
+/- Endring kundefordringer -752 476 
+/- Endring andre kortsiktige fordringer 330 731 
+/- Endring leverandørgjeld 708 526 
+/- Endring tidsavgrense<le poster ·880 725 

Netto likviditetsendring fra virksomheten 8 152 159 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER: 

- Investert i driftsmidler 
. Tilgang v/fusjon 
+/- Salg av driftsmidler 

Netto likviditetsendringer fra investeringer 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING: 

+ Opptak av ny gjeld(kortsiktig og langsiktig) 
Nedbetaling av gammel gjeld 

+ Innbetaling av egenkapital 
Emisjon v/fusjon 
Kjøpt egne aksjer 

· Utbytte 
+/. Konsernbidrag 

Netto likviditetsendring fra finansiering 

Netto endringer likvider gjennom året 

+ Likvidbeholdning pr. 01 .01. 

likvidbeholdning pr. 31 .12 

' ) Dette tallet fremkommer slik: 
Årets overskudd/underskudd 
Gevinst/+ tap ve<l salg av driftsmidler 

+ Ordinære avskrivninger 
+/- Endring utsatt skatt 

·1 549 264 
0 

600 000 

.549 264 

0 
.4 665 917 

0 
0 
0 
0 
0 

-4 665 917 

2 536 978 

1 751 651 

4 288 669 

7 850 275 
478 384 
770 819 

5 099 478 

2010 

1 056717 
0 

·368 834 
·138 555 
473 867 

1 086150 
·1 100 900 

1 008 045 

-565 848 

0 
25 703 

-540 145 

0 
·149 003 

0 
0 
0 
0 
0 

-145 003 

318 897 

1 432 754 

1 751 651 

1 24145 
0 

932 572 



Note 1: Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2: Attføringsinntekter.

Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.
Som arbeidsmarkedsbedrift med en avdeling for VTA (varig tilrettelagt arbeid), tre avdelinger for AB (ar-
beid med bistand), en avdeling for APS(arbeidspraksis i skjermet virksomhet), tiltaket ”Raskere tilbake” og 
leder for psykiatrisatsningen Vilje Viser Vei, leverer selskapet tjenester innenfor hver av disse avdelingene 
og mottar betaling fra NAV etter Direktoratets fastsatte normer og satser. Bedriften er også godkjent som 
lærebedrift og mottar lærlingtilskudd etter offentlige satser for de lærlinger som er i bedriften.

Note 3: Varer.
             

2011 2010

Råvarer og emballasje 1 968 385 1 920 207

Varer i arbeid og halvfabrikata 1 235 635 868 324

Ferdigvarer 798 989 861 103

4 003 009 3 649 634

           
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og 
varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende 
tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Note 4: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v.

Lønnskostnader:
2011 2010

Lønninger, feriepenger, honorarer 16 179 932 17 074 545

Folketrygdavgift 2 379 116 2 468 991

Pensjonskostnader 980 824 975 109

Andre personalkostnader 390 645 345 983

19 930 516 20 864 628

Gjennomsnittlig antall årsverk ansatt med lønn:     75 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011
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Daglig leder Styret

Lønn 754 797 146 600

Andel av premie til kollektiv pensjonsforsikring  76 310
 
I daglig leders avtale er det tatt inn en klausul om seks 
- 6 - måneders etterlønn hvis styret ønsker å skifte ut 
daglig leder. Hvis daglig leder tiltrer ny stilling i denne 
perioden, kommer all lønn fra denne stillingen til 
fratrekk på utbetalingen fra Rosenvik AS.
Styrets formann mottar et årlig fast honorar som fast-
settes av generalforsamlingen og møtehonorar for 
hvert styremøte. Ekstra honorar, fastsatt av generalfor-
samlingen, utbetales når styrets formann representerer 
bedriften utad ved spesielle anledninger.
Styrets øvrige medlemmer mottar en fast årlig godt-
gjørelse og møtehonorarer fastsatt av generalforsam-
lingen.

Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2011
utgjør kr. 51 000.

Revisor har ikke mottatt honorar for andre
tjenester i 2011.

Pensjonsforpliktelser:

Rosenvik AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pen-
sjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for sine 
faste ansatte og innskuddspensjon for deltakere med 
ansettelsesforhold i Rosenvik AS.

Premie til kollektiv pensjonsforsikring og gruppeliv er i 
2011 belastet regnskapet med kr. 659 153.

Selskapets forsikrede kollektive pensjonsforpliktelser 
er ikke balanseført.
Innskuddspensjon kostnadsføres fortløpende.

Selskapets pensjonspremiefond utgjorde
pr. 31.12.2011 kr. 131 991.
Fondet er ikke tatt inn i selskapets regnskaper.

Selskapet er med i AFP-ordningen. For 2011 er det
kostnadsført generell premie til ordningen
med kr. 254 457.

Selskapets eventuelle forpliktelser knyttet til AFP-
ordningen er ikke balanseført.

Pr. 31.12.2011 hadde selskapet en person som
benyttet seg av ordningen.

Ytelser til ledende personer i 2011
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Note 5: Varige driftsmidler

Note 6: Datterselskap

A/S Rosenvik-Hybelbygg var et heleid datterselskap av Rosenvik AS ved starten av 2011.
Selskapet ble solgt til Orkdal Kommune pr 30.04.2011.

Netto gevinst fra salget av aksjeposten var kr. 8 321 993,81.
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Note 7: Aksjer, andeler og ansvarlig lån:

 
Finansielle anleggsmidler, aksjer og andeler:

 Aksjer i Meldal Næringssenter AS    kr      556 000
 Andeler i KLP       kr 39 775

Rosenvik AS ga i 2009 et ansvarlig og konvertibelt lån til Meldal Næringssenter AS på 
kr 1 695 800. Lånet er avdragsfritt, men rentebelastes med 7 % p.a. Lånet skal i sin helhet innfris 
ved opphør av dagens leieavtaler knyttet til bygg.

Note 8: Fordringer, omløpsmidler:

Kundefordringer:

Kundefordringene er oppført til pålydende etter fradrag av en avsetning til tap på
kr. 50 000. I 2011 er det konstatert og utgiftsført kr. 21 537 som tap på fordringer.

Andre fordringer:

Beløpet gjelder til gode drifts-/attførings- og lønnstilskudd fra NAV, samt driftstilskudd fra
Meldal og Orkdal kommuner.

Note 9: Gjeld:

 
 Annen langsiktig gjeld:     kr. 4 930 746

Beløpet gjelder lån i Orkdal Sparebank knyttet til nybygg oppført i 2004,
samt bygningsendringer/investeringer i 2009.

Andel langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år er kr. 3 130 325.
 

Note 10: Pantestillelser:

Pr. 31.12.2011 er selskapets eiendom pantsatt for kr. 15 000 000 som sikkerhet for lån i Orkdal 
Sparebank.

12



Ansvarlig   Likeverd   Levende  Tæl

Note 11: Aksjekapital og aksjeeierinformasjon:

Aksjekapital etc.:

Selskapet har en aksjekapital på kr. 1 316 250 fordelt på 5 265 aksjer hver pålydende kr. 250.
Alle aksjer har like retter.
Selskapet eier 60 egne aksjer.
Aksjenes omsettelighet er begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse, ikke kan finne sted uten styrets 
godkjenning. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.
 
Aksjeeiere: (Oversikt pr. 31.12.2011)

Orkdal Kommune, 7300 Orkanger 2 197 aksjer  41,73 %
Oppdal Kommune, 7340 Oppdal 1 602 aksjer  30,43 %
Meldal Kommune, 7336 Meldal 602 aksjer  11,44 %
Skaun Kommune, 7353 Børsa 404 aksjer    7,67 %
L.H.L. v/Ragnar Strøms Minnefond, 0402 Oslo 72 aksjer    1,37 %
Rennebu Kommune, 7391 Rennebu 60 aksjer    1,14 %
Meldal Sparebank, 7336 Meldal 60 aksjer    1,14 %
Rosenvik AS, 7300 Orkanger 60 aksjer    1,14 %

5 057 aksjer  96,06 %
Aksjonærer med < 1% av aksjekapitalen: 208 aksjer    3,94 %
17 aksjonærer 5 265 aksjer    100 %

        
        

Note 12: Egenkapital:

Aksjekapital Overkursfond Annen 
egenkapital

Sum

Pr. 01.01.2011 1 316 250 114 303 8 688 392 10 118 945

Egne aksjer -15 000 -15 000

Årets resultat 7 850 275 7 850 275

Pr. 31.12.2011 1 301 250 114 303 16 538 667 17 954 220

               
Selskapet ervervet i 2002 40 og 2009 20 egne aksjer pålydende à kr. 250.  
Kjøpesummen var til sammen kr. 15 000, tilsvarende pålydende.

Note 13: Bundne midler:

Bundne midler er skattetrekksmidler
som er plassert på sperret konto i bank.

Pr. 31.12.2011 utgjorde skyldig
skattetrekk kr. 644 241.  
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Til generalforsamlingen i Rosenvik AS 

REVJSORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet 

Deloitte AS 
Postboks 5670 Sluppen 
N-7485 Trondheim 
Norway 

Besøksadresse: 
Dyre Halses gate 1 A 

Tlf: +47 73 87 69 00 
Faks: +47 73 87 69 01 
www.deloitte.no 

Vi har revidert årsregnskapet for Rosenvik AS, som viser et overskudd på kr 7.850.275. Årsregnskapet 
hestår av balanse per 31.12. 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en 
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styret og daglig leders ansvar fm· årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret 
og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomfo1i revisjonen i samsvar med lov, forskrift: og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 
av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontroJlen som er relevant for selskapets 
utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Fonnålet er å utforme rcvisjonshandlinger som 
er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte 
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, 
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den 
finansielle stillingen til Rosenvik AS per 31.12. 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet 
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regier og god regnskapsskikk i Norge. 

Deloitte refers to one or more or Deloitte Touche Tohmalsu, a Swiss Verein, and lts networt; or 
member firm s, each or wh lc11 Is a lega lly separate and independent errtlty Please s~ 
www.deloitte.com/nolomoss fora detalled descriplion of the legal slr>Jc\ure or Deloitte Touche 
Tohmatsu and iis member firms. 

Member of Deloitle Toucha Tohmatsu 
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Deloitte. 

llttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon 0111 årsberetningen og anvendelse av ovei-skudJe/ 

Base11 på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fo11satt drift, samt forslaget til anvendelse av 
overskuddet, er i samsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistente med årsregnskapet. 

Konklu#on om registrering og dokume111asjo11 

Base1t 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. 

Trondheim, 08.05.2012 
Deloitte AS 

Karl 0. Sanderød 
statsautorise11 revisor 
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