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“Store oppgaver skal en begynne på, ikke tenke på.” 

 

 

 

         Julius Cæsar

“Måten å komme i gang på, er å slutte 
  å snakke og begynne å g jøre noe. ”
                                                       Walt Disney

 “G
eniale løsninger krever én prosent inspirasjon og nittini prosent svette. ”

 
 

 
 

             
    Thom

as Edison

“Har du vært i et selskap hvor du har måttet skamme deg 
over et par arbeidsslitte hender, da har du vært i dårlig selskap.”
                                                  Bjørnstjerne Bjørnson

“Det arbeidet som duger, er det som blir utført av 
dyktige hender, ledet av en klar hjerne og inspirert 
av et kjærlig hjerte.”
   Florence Nightingale

“Det vil aldri regne roser. Vil vi ha flere roser, 
må vi plante flere busker. ”
   George Elliot

 
“Mange mennesker lar sjansen gå fra seg fordi 
den er kledd i kjeledress og likner hardt arbeid. “
                                                                               Ukjent
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JIP er ISO-9001 sertifisert og ble re-sertifisert mai 
2019. Sammen med fortsatt satsing rundt 5S 
Leanmetodikk har vi gode systemer knyttet til vårt 
kvalitets- og personalarbeid.

Det g jennomføres årlige risikoanalyser av alle maskiner 
og arbeidsprosesser med påfølgende handlingsplan. 
Vernerunder g jennomføres årlig. Arbeidsmiljøet og 
sikkerheten anses som god.

Sykefraværet var i 2019 på 6,6 %, noe som er en 
nedgang på 0,1% fra 2018. Fraværet er fortsatt 
høyere enn våre målsetninger og det har fra både styret 
og daglig leder hatt fokus på sykefraværsoppfølging 
g jennom hele året. Det er ikke arbeidsrelatert syke-
fravær.

      

Sykefravær
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2015 2016 2017 2018
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20192014

8% 8% 4,9% 8,3% 6,7% 6,6%
2015 2016 2017 2018

Bedriften hadde pr 31.12.19  131,5 ansatte, derav 99 
i varig tilrettelagt arbeid. Noe som utg jør til sammen 
103,9 årsverk. Dette g jør at antall årsverk hos 
ordinært ansatte siste året er redusert med 3,4 %. 
Hos de ansatte på varig tilrettelagt arbeid så utfører 
de 99 ansatte 74,1 % årsverk, noe som er en oppgang 
på 5,3 % fra 2018. Det er stort fokus på å følge opp 
ansatte med mye fravær og her er samarbeidet i de 
respektive kommuners rådgivende utvalg svært viktig. 
Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging med tanke 
på økt arbeidsdeltakelse vil være viktig også framover. 
Det er fra både bedriftens og kommunenes interesse 
at tiltaksplassene benyttes hensiktsmessig. Ved års-
skiftet var det ingen venteliste i Time og Hå, mens 
Klepp pr 31.12 hadde 8 arbeidssøkere på venteliste, 
noe som er en nedgang med 5.

Styret har i 2019 jobbet med planer om å flytte 
treavdelingen i nytt bygg. Målsetningen er at denne 
flyttingen skal skje 1. kvartal 2021. Bedriften har en 
målsetning om å være en arbeidsplass der det råder 
full likestilling mellom kvinner og menn. Det fore-
kommer ikke forskjellsbehandling i saker som g jelder 
lønn, avansement eller rekruttering. Bedriften 
praktiserer lik lønn på stillingsnivå uavhengig av kjønn.

Jæren Industripartner er eiet av de de tre Jærkom-
munene Klepp, Time og Hå. Virksomhetsområdet er 
sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne 
(varig tilrettelagt arbeid) g jennom produksjon av varer 
og tjenester. For å tilby tilrettelagt arbeid og arbeids-
trening har bedriften egne produksjonsavdelinger i 
hver av de tre eierkommunene. Totalt ble det solgt 
varer  og tjenester i 2019 for 21 964 808,- 
mot kr 20 868 966,- i 2018. Treavdelingen har størst 
omsetning da avdelingen kjøper inn råvarer som bear-
beides og videreselges. Håndtverk og mekanisk får 
størstedelen av råvarene fra kunder og salgsinntektene 
utg jør hovedsakelig tjenesten som utføres. Vi opplever 
en stor stabilitet i kundemasse og nyter stor tillit i 
markedet.

Vi har i 2019 hatt samarbeidsavtale med NAV rundt 
to tiltak:
- Arbeidsforberedende trening (AFT)  
    Tildelt forhåndsgodkjente bedrifter.
- Oppfølging 
  
Den konkurranseutsatte delen av NAV tiltak gav i 
2019 salgsinntekter på 13 914 318,- mot 12 847 470,-  
i 2018. Summen innbefatter også salgsinntekter/ 
kostnader til AKS som er underleverandør i Dalane. 
Dette oppdraget tapte vi anbudet på og tiltaket vil bli 

Salgsinntekter produksjon

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Salgsinntekter produksjon

22 135

21 416

16 596

14 312

14 784

16 192

Salgsinntekter arbeidsmarkedstiltak

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Salgsinntekter arbeidsmarkedstiltak

37 829

36 123 

22 659

26 777

25 901

25 616

** Vekst i arbeidsmarkedstiltak skyldes fusjon med JSI og Nye AFT plasser

Sum inntekter

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sum inntekter

59 964 

57 539

39 254

41 090

48 800

41 808

* Trelastveien på Nærbø ble solgt for 8 000
** Fusjon med JSI 

Driftsresultat
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Resultat
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116

-1 669

5 222

2 688

3 645

5 867

Resultat
utfaset i 2020. Det betyr en nedbemanning på 7-8 
årsverk og en reduksjon av omsetning på ca 13 millioner.

Totale driftsinntekter var i 2019 på 59 964 795, mot 
kroner 57 539 578,- i 2018. Årsresultat i 2019 viser 
et overskudd på 5 867 849,- mot et overskudd på 
3 644 820,- i 2018.

Styrets beretning 2019 Styrets beretning 2019
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Styrets beretning 2019
Bedriften driver ikke noen form for produksjon som 
medfører forurensing av ytre miljø.

Selskapets virksomhet forventes å få en negativ på-
virkning fra utbruddet av coronaviruset (COVID-19). 
Selskapet har iverksatt tiltak for å motvirke effektene 
av dette. De totale økonomiske konsekvensene er 
usikre. Det er grunn til å tro at tilskuddene oppret-
tholdes på dagens nivå, men vi har erfart fra tidligere 
konjunkturnedganger at dette kan påvirke ordreinn-
gangen.

Selskapet følger de løpende nasjonale retningslinjene 
knyttet til håndteringen av utbruddet. Styret er av 
den oppfatning at selskapets tiltak i kombinasjon 
med selskapets finansielle situasjon g jør at selskapet 
er godt rustet til å møte den situasjonen som har 
oppstått, og årsregnskapet er derfor avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift.

Styret mener årsregnskap med noter gir dekkende 
informasjon om selskapets drift i 2019. Det er ikke 
inntruffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig 
innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter ved-
tektene ikke utdele utbytte. Overskudd på 5  867 
849,- går til styrking av egenkapitalen.

Ane Mari Braut Nese, 
Styreleder

Torill S. Bøen, 
Styremedlem

Svein Axel Johannessen, 
Daglig leder

Lars Enevoldsen, 
Styrets nestleder

Glenn Skretting, 
Styremedlem

Frank Arild Øie, 
Styremedlem

Tone Elin Berge, 
Styremedlem

Øksnevad 31.03.20
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KONTRASTENES ÅR
2019 går inn i historien som et av de mest kontrast-
fylte år i JIPs levetid. Året hadde vært en stor opptur 
med god ordreinngang, inntjeningen over budsjett 
og med spennende planer om nybygg. Så kom de 
dramatiske desemberdagene. I løpet av 4 dager får 
vi først beskjed om tapt anbud og en påfølgende ned-
bemanning med 7-8 årsverk for deretter få meldingen 
om at en god kollega først ble meldt savnet og senere 
funnet drept. Drapet på Sigbjørn Sveli har satt et 
sterkt preg på oss alle. At en av våre trofaste, snilleste 
og roligste medarbeidere som nettopp hadde fått 
gullklokka for 25 års tjeneste plutselig blir revet bort 
kan bare beskrives med et ord, meningsløst. Sorgen 
bærer vi ennå med oss, og den vil vi nok kjenne på i 
lang tid. I den vanskelige tida har det vært fantastisk 
å se den varme, omtanke og samhold våre ansatte 
har vist. Vi får aldri Sigbjørn tilbake, men i sorgen 
etter hans bortgang har vi fått styrket våre bånd og 
vist et samhold som g jør at vi skal komme styrket 
ut dette. Jeg vil benytte muligheten til å rette en 
stor takk til dere alle som viste omtanke og kommet 

Daglig leders beretning 2019 Daglig leders beretning 2019

med fine ord i den vanskelige tida. En spesiell takk til 
kriseteamet i Time Kommune som var til stor hjelp 
når sorgen skulle bearbeides. 

Offentlige anbud innenfor NAV område har endret 
seg drastisk siste årene. Det er et fåtall lokale le-
verandører som når opp mot de store nasjonale og 
nordiske tilbydere. Avtalene som inngås går over 4 
år og skaper en stor usikkerhet for både tilbydere 
og ansatte. NAV Rogaland valgte i denne anbuds-
runden nye leverandører i alle 5 sonene i Rogaland. 
Nå starter jobben med å nedbemanne og det betyr 
nok også at vi trekker oss av dette forretningsom-
rådet. Mulig innkjøperne i NAV er tilfredse med 
denne anbudsordningen, men for arbeidsgivere som 
ønsker å bygge kompetanse og ha en viss form for 
forutsigbarhet i driften er det lite gunstige vilkår å 
drive under.

Driften for øvrig har vært svært god. Vi har hatt økt 
omsetning på de fleste områder og har klart å opparbeide 

oss en egenkapital som skal være tilstrekkelig til at 
vi kan flytte inn i nye tidsriktige lokaler på Øksne-
vad. Nye lokaler for treavdelingen er en nødven-
dighet. Dagens lokaler er slitte og har garderobe og 
toalettfasiliteter som er lite tilfredsstillende. Målet 
er at nye lokaler skal stå klart 1. kvartal 2021.

Vi har også i året som har gått hatt fokus på kost-
hold og ernæring. Våre VTA ansatte får nå 1 varmt 
lunsjmåltid i uka. Vi har og startet forsøk på noen 
avdelinger med havregrøt i 9 pausen. All mat lages 
på kjøkkenet på Håland. 

Våren 2019 overtok vi utkjøring av mat fra Kleppheimen 
til eldre i Klepp og Time. To dager i uka leverer våre 
ansatte ut mat til 80-90 husstander. Vi har flere 
ganger utfordret våre eiere til å benytte seg av sin 
egen bedrift til å utføre oppdrag. Det å få tilliten fra 
Klepp kommune til dette oppdraget satte vi stor pris 
på.

Det har også i 2019 vært fokus på ventelister og ut-
viklingen er gledelig. Det er ved inngangen til året 
ingen venteliste i Hå og Time, mens det i Klepp var 
det 8 personer. Klepp er i gang med et arbeid for å 
se på kriterier og det er grunn til å tro at ventelista 
fra Klepp vil bli redusert i 2020. 

Sykefraværet var i 2019 på 6,6 %, noe som er en 
nedgang på 0,1 % fra 2018. Ingen av sykemeldin-
gene var arbeidsrelaterte. Korttidsfraværet er lavt. 
Sykefravær er fast agenda på alle styremøter og 
ledermøter og det er kontinuerlig fokus på å få ned 
sykefraværet ytterligere

Vi vil takke alle kunder og samarbeidspartnere for 
et godt samarbeid i 2019. Starten på 2020 vil bli 
krevende med nedbemanningsprosess, da er det 
samtidig godt å vite at det finnes mange spennende 
ting i vente og at drømmen om nytt bygg for 
treavdelingen ser ut til å bli realisert.

Svein Axel Johannessen,
Daglig leder
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Årsregnskap 2019
Jæren Industripartner AS (org. nr. 959 892 970)

Årsregnskap 2019

RESULTATREGNSKAP

Salgsinntekt
Driftstilskudd arbeidsmarkedstiltak 
Andre salgsinntekter NAV (konkurranseutsatte) 
Leieinntekter
Annen driftsinntekt
SUM DRIFTSINNTEKTER

Varekostnad
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad
SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

Renteinntekt
Annen finansinntekt
Rentekostnad
Annen finanskostnad
RESULTAT AV FINANSPOSTER

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER

ORDINÆRT RESULTAT

ÅRSRESULTAT

Overføringer:
til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

Note

3
2
3

6

   2019

21 964 808
23 915 169
13 914 318

67 500
103 000

59 964 795

10 851 088
27 614 193
1 601 838

13 954 724
54 021 843

5 942 952

112 364
3 613

186 890
4 190

- 75 103

5 867 849

5 867 849

5 867 849

5 867 849
5 867 849

   2018

20 868 966
23 276 138
12 847 470

547 004
0

57 539  578

10 511 974
26 066 376
1 486 000

15 627 994 
53 692 344

3 847 234

30 004
8 663

239 518
1 564

- 202 415

3 644 820

3 644 820

3 644 820

3 644 820
3 644 820

BALANSE PR. 31. 12.

EIENDELER

Konsesjoner, patentet, lisenser o.l
SUM IMMATERIELLE EIENDLER

Tomter og bygninger
Driftsløsøre og lignende
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

SUM ANLEGGSMIDLER

Varebeholdning
SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
SUM FORDRINGER

Bankinnskudd og kontanter
SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

Note

2

2
2

5

   2019

 

40 833
40 833

7 034 061
3 832 038

10 866 099

10 906 932

2 921 701
2 921 701

3 750 811
2 852 170
6 602 981

8 382 815
8 382 815

17 907 497

28 814 429

   2018

 

101 833
101 833

7 500 061
2 791 224

10 291 285

10 402 118

2 700 072
2 700 072

3 642 563
2 767 299
6 409 861

8 520 678
8 520 678

17 630 611

28 032 729
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Årsregnskap 2019
Jæren Industripartner AS (org. nr. 959 892 970)

Noter til regnskapet for 2019

BALANSE PR. 31.12

EGENKAPITAL OG GJELD

Aksjekapital
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

Annen egenkapital
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

SUM EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinstitusjoner
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Leverandørg jeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig g jeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

ØKSNEVAD, 18.03.2020. 
Styret i Jæren IndustriPartner AS

Note

4, 6

6

   2019

555 000
555 000

20 404 430
20 404 430

20 959 430

0
0

3 180 377
1 851 868
2 822 752
7 854 997

7 854 997
28 814 427

   2018

555 000
555 000

14 536 581
14 536 581

15 091 581

5 111 000
5 111 000

3 138 820
1 922 129
2 769 198
7 830 147

12 941 147
28 032 729

Ane Mari Braut Nese, 
Styreleder

Torill S. Bøen, 
Styremedlem

Svein Axel Johannessen, 
Daglig leder

Lars Enevoldsen, 
Styrets nestleder

Glenn Skretting, 
Styremedlem

Frank Arild Øie, 
Styremedlem

Tone Elin Berge, 
Styremedlem

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som 
normalt vil være leveringstidspunktet for varer og 
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstilling-
sprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme 
periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering
av eiendeler og g jeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebe-
tales innen et år er uansett klassifisert som omløps-
midler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig 
g jeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig 
g jeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på eta-
bleringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig g jeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene 
det g jelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført
 i utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. 
Selskapet har ikke forskning- eller utviklingsaktiviteter.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk 
levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt 
lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap g jøres på grunnlag av en indi-
viduell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 
g jøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjon 
Pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler knyttet 
til kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning og 
AFP-ordning er ikke balanseført, det vil si at 
pensjonskostnaden er lik årets utbetalinger, 
samt innbetaling til premiefond med fradrag for 
avkastning. 

Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig. Selskapet er fritatt for 
inntektsskatt.
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Noter til regnskapet for 2019
Jæren Industripartner AS (org. nr. 959 892 970)

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 
Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01
+ Tilgang
- Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12
BALANSEFØRT VERDI 31.12

Årets avskrivninger

Levetid 
Avskrivningsplan

Leie av ikke 
balanseførte driftsmidler: 

DRIFTSMIDDEL 
Bygg 
Maskiner, kontormaskiner

Driftsløsøre

3 036 731
239 522

-
3 276 253
-2 403 580

827 673

279  718

5-10 år
Linær

Leiebeløp 2019
3 410 422

360 098

Goodwill/
Patent

7 00 000
- 
-

700 000
- 659 167

40 833

70 000

5-10 år
Linær

Maskiner 
og anlegg

15 879 118
1 867 130

-
17 746 248
-14 786 883

2 959 364

786 120

5-10 år
Linær

Bygninger 
og tomter

10 882 272
-
-

10 882 272
-3 848 211
7 034 061

466 000

5-10 år
Linær

Totalt

30 498 121
2 106 652

-
28 696 991
-20 096 003
10 906 932

1 601 838

 

Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, 
godtg jørelser til daglig leder m.v.

LØNNSKOSTNADER
Lønninger 
Arbeidsgiveravgift 
Pensjonskostnader 
Andre ytelser
SUM 

Gjennomsnittlig antall årsverk: 
Admin, arbeidsledere og veiledere mm 
Produksjonsmedarbeidere i VTA 

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Lønn
Annen godtg jørelse

Selskapet er pålagt obligatorisk tjenestepensjon 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapet har etablert pensjonsordning som
tilfredsstiller kravene til denne lov.

REVISOR
Godtg jørelse til selskapets revisor fordeler seg slik:
Revisjon
Annen bistand

   2019

21 240 110
2 975 770
2 335 778 
1 062 535
27 614 193

  Daglig leder
888 998

6 264

63 000
14 700

   2018

18 566 744
3 041 197
2 865 300
1 593 135

26 066 376

Styre
143 00

0
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Note 4
Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital kr 555 000 
består av 555 aksjer à kr. 1 000. 
Alle aksjer har like rettigheter.

FØLGENDE AKSJONÆRER PR 31.12.:
Klepp Kommune
Time Kommune
Hå Kommune
TOTALT

Note 6
Noter til regnskapet for 2019

Egenkapital 01.01.
Årsresultat

EGENKAPITAL 31.12.

Note 5
Bundne midler
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 1 002 380.

   Antall aksjer

185
185
185

555

   Aksjekapital

555 000
 

555 000

 Eierandel

33,33%
33,33%
33,33%

100

 Annen EK

14 536 581
5 867 849

20 959 430

   Stemmeandel

33,33%
33,33%
33,33%

100

   Sum

15 091 581
5 867 849

20 959 430

Noter til regnskapet for 2019
Jæren Industripartner AS (org. nr. 959 892 970)
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Revisors beretning - 2019
Jæren Industripartner AS

2 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

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

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig 
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til 
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 
fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

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.

Stavanger, 18. mars 2020
KPMG AS 

Kai T. Nygaard 
Statsautorisert revisor

KPMG AS
Forusparken 2 
Postboks 57 
4064 Stavanger

Telephone +47 04063
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

 
Til generalforsamlingen i Jæren Industripartner AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Jæren Industripartner AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 5 867 851.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene 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.

Styrets 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 internkontroll 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 med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
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Mekanisk Avdeling
Vår mekaniske avdeling hadde ved årsskiftet 29 flinke 
medarbeidere som betjenet en rekke avanserte 
maskiner som kan knekke, bøye, kappe, frese og 
stanse metall eller produsere tynnplater. Her er ingen 
masseproduksjon, men en mengde unike løsninger 
som setter prikken over i-en på kundens produkter.  
Vi er stolte over å være underleverandører til det 
lokale næringslivet og ha samarbeidspartnere som 
Kverneland, TKS Heis og Haaland Tynnplate, for å 
nevne noen.

I tillegg tilbyr vi Flexivogner av høy kvalitet, som gir 
både barnehager og foreldre muligheten til å trille på 
tur med flere barn samtidig.

Januar 2018 investerte vi i ei ny dobbel g jerdingssag, 
Emmegi Precesion T2. Saga har 5 CNC aksler, 
fast kappehode og servodrevet kapphode på høyre 
side. Vinkelinnstillingen er fra 15 til 135 grader og 
styres automatisk via servomotor. Kapplengden er 
5000mm/6000mm. Saga erstatter den gamle 
“TKS saga” og med denne saga på plass vil vi fortsette 
vårt gode samarbeid med TKS Heis. 

Våre viktigste maskiner er :
Ravema Mazak VTC 300 C
Mazak Nexus 200 m
Ravema Mazak pfh 4800
Cincinatti/Milacron
Phantomatic T3 Star

Les mer om vår maskinpark på www.jias.no



   |  ÅRSBERETNING 2019  |  JÆREN INDUSTRIPARTNER  | 31.03.20  |   SIDE   24    |  

Treavdelingen
For våre 43 dyktige ansatte i denne avdelingen, er 
alle gode ting tre! 

Faktisk sørger palleautomaten for at 100.000 paller 
kan produseres – og deretter leveres – i løpet av et 
år. Det er nok til å dekke over 12.000 fotballban-
er og bære vekten av 40.000 elefanter på ti tonn 
hver! Ellers snekrer vi g jerne sammen det meste av 
treemballasje for hånd, alt etter kundenes ønsker og 
behov, enten det dreier seg om små og større kvanta 
kasser, bokser og karmer på spesielle mål.

Vi er stolte av å være hovedleverandør til en rekke 
av distriktets største pallekonsumneter. Kverneland 
Group, TINE, Mulitblokk, AM Nutrition, Marin Pet, 
IKM Haaland, Oceaneering og Øglænd system er 
alle kunder hos oss om det er europaller, spesialpaller, 
transportkasser eller pallekarmer, vi leverer det de 
trenger når de trenger det til avtalt kvalitet. Vi har 
egen bil som leverer du det meste av det vi produserer. 
Når volumet blir stort har vi gode samarbeidspartnere 
som sørger for transporten.



   |  ÅRSBERETNING 2019  |  JÆREN INDUSTRIPARTNER  | 31.03.20  |   SIDE   26    |  

Håndverksavdelingen
Visste du at vi har 47 nevenyttige ansatte i håndverks-
avdelingens om elsker å utføre jobbene som mange 
andre synes er slitsomme og tidkrevende? 

Bare spør en av våre kjære kunder, som Øglænd 
System, Wurth Industri eller Aarsland Stål & Lakk. 
De lar oss ta hånd om alt fra pakking av skruer og 
møbeldeler til montering av ulike systemer. Og neste 
gang du bestiller noe fra Jæren Forlag og Info Vest, 
så er det vi som besørger produktene blir sendttrygt 
hjem til deg.

Våre ansatte kan også sy, trykke på tøy og lage mat. 
Har du kjøpt fenalår hos Håland kjøtt og fått med en 
flott tøypose? Posen er av laget av våre medarbeidere, 
vi har målt, klippet, sydd og trykket en etter en. Ikke 
rart de ble flotte. Har du sett Klepp IL sitt damelag på 
stadion, på tv eller i avisa.  Våre dyktige medarbeidere 
trykker tall, logoer og det som skal til på både drakter, 
treningsklær og bagger.
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Helse, miljø og sikkerhet
Bedriften har AMU bestående av verneombud, 
tillitsvalg, daglig leder, adm leder og representant fra 
bedriftshelsetjenesten. HMS arbeidet er systema-
tisert med aktiviteter knyttet opp til et årshjul, der 
det g jennomføres årlige vernerunder for hver avdeling. 
I løpet av året arbeides det med forbedringer på om-
råder hvor det ble avdekket forhold som måtte følges 
opp. 

Det er et nært samarbeid med IA kontakt for å sette 
fokus på nærværsarbeid og helsefremmende arbeid 
i organisasjonen. For å sikre en god kommunikas-
jon mellom de ulike avdelinger og ledelse har det i 
2019 vært møter ute på avdelingene hver 14. dag 
vekselvis med driftsleder og hele personalet. Målet 
med møtepunktene er å jobbe med felles mål, utvikle 
avdelingene og sørge for god informasjonsflyt.

HMS - prisen deles ut av Arbeidsmiljøutvalget ved 
Jæren Industripartner AS til en avdeling, 
eller en ansatt enkeltperson.

HMS prisen ble i år tildelt Casper Isaksen.

For å bedre arbeidssituasjonen til de ansatte på 
håndtverksavdelingen vil 55 arbeidspulter byttes ut 
med hev/senk bord. 21 av disse pultene er kjøpt inn i 
2019 og resten vil bli byttet ut første kvartal 2020.

DIPLOM
HMS - PRISEN

For å ha bidratt til et trivelig og trygt arbeidsmiljø ved Jæren Industripartner AS i året som har gått. 
Prisen tildeles av bedriftens Arbeidmiljøutvalg til den person eller avdeling som har oppfylt ett eller flere 

av kriteriene for prisen i året som har gått. Prisvinneren er foreslått av sine arbeidskolleger.

 Svein Axel Johannessen
Daglig leder

Ane Mari Braut Nese
Styreleder

Dato:

Tildeles:
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“Det arbeidet som duger, er det som blir utført av 

  dyktige hender, ledet av en klar hjerne og inspirert 

  av et kjærlig hjerte.”

 

 

 

         Florence Nightingale

HMS PRISEN CASPER ISAKSEN

Begrunnelsen for prisen: 

Gjennom sitt daglige virke bidrar Casper til et inkluderende arbeidsliv. 
Han er imøtekommende, viser respekt og snakker godt om alle. Han er 
flink til å ta vare på alle, spesielt de som trenger det mest. Han g jør alltid 
sitt beste og har en positiv holdning til arbeidet.  

Casper utstråler positiv energi og påvirker andre positivt med sin jordnære 
og omtenksomme væremåte. Han er en god rollemodell og er flink til å 
framsnakke sine kollegaer.
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TIL  MINNE OM SIGBJØRN SVELI

Sigbjørns bortgang har satt dype spor hos oss i Jæren Industripartner. 
Få dager før han døde fikk han tildelt gullklokka etter å ha vært 
ansatt hos oss i 25 år.

Sigbjørn var en godt likt medarbeider kjent for sin positivitet, 
vennlighet og raushet. Han jobbet til daglig på treavdelingen og det 
som kjennetegnet jobbutførelsen var nøyaktighet og høy kvalitet.

Det er så ufattelig trist at han nå ikke er blant oss lenger. 
Savnet og tomrommet etter Sigbjørn er stort. 

Sigbjørn vil leve videre i våre hjerter for alltid.

Kollegaer om Sigbjørn:

- Sigbjørn, du var en god arbeidskollega og venn.
- Du er den beste arbeidskollega jeg noen gang har hatt. 
   Jeg savner deg masse. Glemmer deg aldri
- Jeg setter utrolig pris på den du var, gode humøret ditt. Ditt lune  
   smil, alltid god og snill. Kommer alltid til å tenke på deg.
- Jeg minnes deg med glede og snillhet. 
   Du var alltid i godt humør og hyggelig.
- Du vil aldri bli glemt, me vil alltid huska deg. 
   Eg skulle ønska at eg hadde blitt enda bedre kjent med deg.
- Jeg ser deg ennå i øyenkroken min. 
   Du er sikkert med engelen din nå.
- Du var alltid så god og grei mot meg.
- Et stort savn av en god kollega som alltid hadde et smil på lur.
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TILDELING AV GULLKLOKKE 

Reidun Heskje 
Reidun ble ansatt hos Jæren Arbeid, nåværende Jæren Industripartner 
AS 15. august 1994 og har siden det vært en stabil og pålitelig ansatt. Hun 
er ei solstråle som er veldig glad i å pakke reflekser som blir sendt rundt til 
hele landet og arbeidet som følger med det, hun liker også å telle opp og 
pakke skruer i bokser. Reidun er ei aktiv jente, også på fritiden der hun går 
på Humla, spiller musikk og danser, hun liker også å ha det ryddig rundt 
seg noe også arbeidsplassen bærer preg av. Det er ei velfortjent gullklokke 
som går til Reidun for den innsatsen hun har g jort for bedriften i alle disse 
årene. 

Silje Dirdal: 
Silje ble ansatt hos Jæren Arbeid AS, nåværende Jæren Industripartner 1. 
august 1994 og er en stabil og pålitelig ansatt. Silje er en racer til å pakke 
reflekser og skruer og ser absolutt ut til å trives med det. På jobben er hun 
ei solstråle, nesten alltid blid og positiv, nei tror vi som arbeider sammen 
med henne er et helt ukjent ord. På fritiden går hun på Humla, liker godt å 
spille piano men vi har ikke piano på jobben slik at vi har fått anledning til å 
nyte denne ferdigheten. Ryktene sier også at hun liker godt å spille bowl-
ing. Det er ei velfortjent gullklokke som går til Silje for lang og tro tjeneste.
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BLÅTURER I 2019

Passer godt å avrunde med noen gode minner fra  året 
som gikk, sammen med den fine flokken vår.
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Veien fra JIP til JIPPI er ikke lang.
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Jæren Industripartner AS 
Øksnevad Næringspark 
Engelsvollvegen 254, 
4353 Klepp st.
Telefon: 51 77 06 00
www.jias.no  
E-post: post@jias.no

Administrasjon:
Øksnevad Næringspark
Engelsvollvegen 264,
4353 Klepp st.

Svein Axel Johannessen 
(Daglig leder)
Telefon: 51 59 95 96  
E-post: saj@jias.no

Anne Gunn Førde Folkestad
(Administrasjonsleder)
Telefon: 92 09 09 80 
E-post: agf@jias.no

Produksjon Nærbø:
Mekanisk og montering
Bjorhaugsletta 15, 
4365 Nærbø 

Tore Løvås 
(Driftsleder)
Telefon: 
45 40 20 77 / 92 46 01 93
E-post: mekanisk@jias.no

Produksjon Øksnevad: 
Paller og treembalasje
Øksnevad Næringspark 
Engelsvollvegene 264,
4353 Klepp st. 

Raimonds Mass 
(Driftsleder)
Telefon: 
45 40 20 75 / 92 84 77 69
E-post: tre@jias.no

Produksjon Håland: 
Pakking, montering og refleks 
Håland Vest,
4340 Bryne

Helge S. Reiestad 
(Driftsleder)
Telefon: 
45 40 22 65 / 95 14 99 72 
E-post: handverk@jias.no

| D
esign: O

lsson as | Foto: R
oy Jonassen | 


