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Innkalling til årsmøte i Steinkjer Kornsilo SA
Møtet holdes i Trønder-Avisa sin kantine - tirsdag 2.04.2019 kl. 19.00
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Ankomst, registrering og kaffe
Aktuelt om kommende vekstsesong. Ved Olav Aspli
Bevertning
Årsmøtesaker

Sakliste for årsmøtesaker.
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Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av fullmakter
Registrering av antall stemmeberettigede
Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med
møtelederen
Årsmelding
a Årsmelding
b Regnskap
c Revisors beretning
d Godkjenning av resultatregnskap og balanse. Herunder avsetning
av årets overskudd.
Valg
a Styreleder for ett år
b To styremedlemmer for to år
c Nestleder for ett år blant styremedlemmene
d To varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge, for ett år
e Ett medlem til valgkomiteen for tre år
Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
Innkomne saker
a Valg av revisor
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Styrets beretning
Virksomhetens art og hvor den drives
Steinkjer Kornsilo SA er et andelslag som eies av 521 medlemmer pr
31.12.18. Selskapet ble etablert i 1939 og har som formål å fremme
medlemmenes yrkesmessige interesser ved å motta korn for tørking, lagring
og omsetning, samt virksomhet som har forbindelse med dette.
Virksomhetens beliggenhet er i Steinkjer, med medlemmer hovedsakelig i
området fra og med Røra til og med Snåsa. Aktiviteten knytter seg til
kornsilo med mottaks- og tørkeanlegg, leierenseri for såkorn og rensing av
sertifisert såkorn.
Tillitsvalgte og godtgjørelser i 2018
Tillitsvalgt
siden
2011
2005
2012
2015
2017
2005
2012
2015
2016
2017
2018

Leder:
Styremedlemmer:

I dette
verv

Randi Holien Bartnes
2011
Hans Petter Hansen
2010
Tore Rennan
2012
Leif Musum
2015
Anja Gotvasli
2017
Nestleder:
Hans Petter Hansen
2017
Vara1 Siril Hafstad
2012
medlemmer: 2 Per Erik Stavrum
2015
Valgkomite: Leder
Eirik Forås
Går ut
Medlem Espen Høy
Medlem Inge Olav Nøvik
Godtgjørelser Fast godtgjørelse pr år:
til
-Leder kr 25.400.- og styremedlemmer kr 8.400.tillitsvalgte:
Godtgjørelse pr møte:
Møter opp til 4 timer kr 1.350.Møter fra 4 til 8 timer kr 2.300.Møter over 8 timer kr 3.000.Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
Regnskapskontor:
Revisor:

Taraldsen Regnskap
v
BDO AS / Kristin By Farstad
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Styremøter, saker og representasjon
Det er holdt 6 styremøter og behandlet 19 saker i løpet av året. Randi Holien
Bartnes og Sveinung Flægstad representerte bedriften i forskjellige faglige
fora.
Årsmøte i 2018
Selskapets årsmøte ble holdt i Trønder-Avisa sin kantine tirsdag den 10.
april. Styreleder åpnet og ledet møtet. Olav Aspli fra Felleskjøpet foredrog
om gjødsling, plantevern og forsøksresultat for kornsorter.
Etter bevertning ble årsmøtesakene behandlet, samt bestyrers redegjørelse
om drift. Det var 21 frammøtte, hvorav 16 stemmeberettigede under
årsmøtesakene.
Fortsatt drift
Styret bekrefter at årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av
fortsatt drift.
Økonomi
Regnskapet viser at året gikk med underskudd. Selskapet har også i dette året
utført mange vedlikeholdsjobber i siloen. I 2 siste år har mannskapet lagt ned
stort engasjement på etablering og igankjøring av produksjonslinje for
ThermoSeed i renseriet for sertifisert såkorn. Vedlikeholdsarbeid er
gjennomført for vel 3,4 mill., hvorav det aller meste gjelder maskiner og
utstyr.
Prosentvis fordeling på avdeling slik:
Silo
61
Leierenseri såkorn
3
Renseri(sertifisert såkorn) 36
Sum
100
Den økonomiske situasjonen er solid og bedriften har gode forutsetninger for
å betjene sine medlemmer i årene som kommer. Uavhengig av svingninger i
nivå på kostnader til vedlikehold og resultat videreføres ordningen med
bonus til medlemmer. Dog blir det nå en justering av nivået på bonusen fra
og med kommende kornhøst. Det er igangsatt arbeid med sikte på å reise
flere kornsiloer slik at vi øker lagerkapasiteten med 9.000 tonn i tillegg til de
vel 7.000 tonn vi har i dag. Mere lagerplass gir oss mulighet for å tørke kornet
nesten ferdig i første omgang, for så å fullføre tørkinga når det største trykket
fra skuronna er passert. En slik utbygging vil nødvendigvis være et stort
økonomisk løft for selskapet og vil gi eiere og brukere av anlegget økt
mulighet til å få levert kornet i skuronna.
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I 2018 er det mottatt korn fra 455 leverandører, hvorav 362 medlemmer som
har fått utbetalt kr 894.364 i bonus. Leveranse fra medlemmer utgjør 87 %
av mottatt mengde og utbetalt bonus utgjør 3,8 øre pr kg korn fra medlem.
Driftsresultatet er på minus kr 787.475. Etter finansposter er resultatet minus
kr 1.508.443. Årets resultat etter skatt er minus kr 1.141.753. Styret foreslår
at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. Sum egenkapital er da kr
16.347.687.
Selskapets soliditet tilsier at det ikke er problematisk om regnskapet viser
underskudd. I og med at årlig avdrag på langsiktig gjeld er mindre enn
avskrivninger vil likviditeten bedres selv om regnskapet viser nullresultat.
Framtidige investeringer av størrelse forutsettes finansiert med langsiktige
lån.
Personalet
Ansatte
Ved utgangen av året hadde vi 8 ansatte i hel stilling. I tillegg er 3 personer
tilknyttet i forbindelse med skuronna. Det er utbetalt ordinær lønn og
overtidslønn for til sammen 8,1 årsverk.
Heltidsansatte:
Arne Lindmo
Arnt-Magne Hage
Magnar Johansen
Kjetil Hynne
Ekstrahjelp:
Julie Oksås
Kjetil Pettersen

Lisbet Krogstad
Svein Olav Dahl
Sveinung Flægstad
Tone Karin Lindset

Lars André Forfod

Vilkår
Deler av personalet er organisert i NNN under overenskomst for møller og
forblanderier. Bedriften er tilknyttet NHO Mat og Drikke. Gjeldende tariff
anvendes overfor alle operatører. Pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring
inngår i ansettelsesvilkårene, men er ikke en del av tariffavtalen. Ansettelser
etter november 2009 har tiltrådt bedriftens
innskuddsbaserte
pensjonsordning i stedet for den ytelsesbaserte.
Likestilling
Vi har ved utgangen av året totalt 11 ansatte, fordelt på 3 kvinner og 8 menn.
Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Ingen spesielle tiltak er iverksatt
knyttet til likestilling.
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Helse, miljø og sikkerhet
Vi arbeider for å sikre at aktiviteter knyttet til bedriften foregår innenfor de
rammer som gjelder med hensyn på helse, miljø og sikkerhet.
Risikokartlegginger med hensyn på relevante områder innenfor HMS er
utført og tilhørende dokumentasjon revideres og vedlikeholdes med jevne
mellomrom.
Arbeidsmiljø
Det foretas årlige vernerunder i samarbeid med Agenda HMS der vi har
fokus på arbeidsmiljø og fare for uønskede hendelser for personell. Det er
utført målinger av eksponering for støv og støy. Målingene avdekket
forhold som er fulgt opp med tiltak.
El-kontroll
Vi har avtale med firma som årlig utfører el-kontroll og termografering i
våre elektriske installasjoner.
Brannvern
Vårt utstyr for brannslokking blir årlig kontrollert av Brannvesenet Midt.
Ytre miljø
Bedriften har utslipp av støv og støy. Utslippene av støv representerer ikke
behov for tiltak. Kartlegging av støy avdekket behov for tiltak som ble
gjennomført i 2006.

Den 28. juli i 1939 var det
mønsåsfest på silobygget.
Da var råbygget kommet til
topps. Vi ser at det er både
flagg og krans på toppen.
Foran står det faste
arbeidslaget
under
bygginga.
Den 2. oktober samme år
ble det første kornpartiet
tatt inn.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gjennomført tilsyn ved
tilsynsmyndighet
Arbeidstilsynet
Brannvesenet
Debio
El-tilsynet
Fylkesmannens miljøv.avd.
Heiskontrollen
Mattilsynet
- Mølle
- Silo
- Leierenseri
- Sertifisertrenseri
Vektkontroll, Justervesen
Annen årlig kontroll
El-termografering
El-kontroll
Løfteanordninger og taljer
Truck

Verneombud
Arbeidsmiljølovens §25 Verneombud: ”Ved hver virksomhet som går inn
under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn
10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at
det ikke skal være verneombud i virksomheten.”
Hos oss er det skrevet avtale om at bedriftens klubbtillitsvalgte sammen
med daglig leder ivaretar verneombudets rolle.
Arbeidsmiljølovens §26 Verneombudets oppgaver: ”Verneombudet skal
ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at
arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet,
helse og velferd er ivaretatt i samsvar med denne lov.”

-

Opplæring i 2018
Åtte var på trykkluftkurs hos Gummi & Maskin.
Sju var på el-sikkerhetskurs hos NTE.
Ni var på temakurs hos Agenda HMS.
En var på kjelpasserkurs hos Norsk Energi.
Fire var på kurs i vekstkontroll såkorn hos Mattilsynet.
Seks var på kornkurs på Mære.
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Sykefravær og skader
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Kvalitetssikring
Vi har et system for kvalitetssikring av aktivitetene i bedriften. Arbeidet med
helse, miljø og sikkerhet dekkes også av kvalitetssystemet som baseres på:
ISO 9002, Kvalitetssystemer - modell for kvalitetssikring ved tilvirkning,
installasjon og ettersyn. Bedriften er ikke ISO-sertifisert.
Samarbeidsavtaler
Steinkjer Kornsilo har i mange år samarbeidet med Felleskjøpet. Foruten
forhold vedrørende silodrift og såkornrensing inneholder samarbeidsavtalen
punkter om korntransport.
Utvikling av anlegget
Siden i 2013 har vi utvidet tørkekapasiteten til ca det dobbelte av hva vi
hadde før den tid, samt gjennomført fornyelse av infrastruktur i el-anlegget,
knyttet oss til fjernvarmeleveranse fra InnTre, oppgradert interne
transportsystemer, installert nytt vektsystem i kornmottaket, bygd
korntransportør for å frakte korn herfra og direkte inn på Felleskjøpets
kraftforfabrikk. Siste større endring var etablering av ThermoSeedbehandling av sertifisert såkorn. ThermoSeed var tenkt igangkjørt vinteren
2017-18, men det var et krevende prosjekt som ikke kom i ordinær
produksjon før oktober 2018.

Aktuelle utviklingsprosjekter:
1 Mere lagerplass for korn i nytt byggetrinn med kornsiloer. Det er
igangsatt prosess med nabovarsel osv med tanke på å kunne gjennomføre
bygging i 2020.
2 Økt kapasitet på kornmottak i ny kornsjakt.
3 Mere tørkekapasitet.
4 Biobrenselanlegg for kornavrens.
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Fasadetegning i retning Nortura med inntegnet nye siloer på nordre side av
dagens bygning.

Fasadetegning i retning Dampsaga med inntegnet nye siloer på nordre side
av dagens bygning.
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Aktivitet ved anlegget
Såkornrenseriet for sertifisert såkorn ble etablert i 2010 og renser såkorn fra
ca 60 kontraktsdyrkere fra Meldal i sør til Kvam i nord. Leierensing av
såkorn utføres i hovedsak for kornprodusenter i området fra Inderøy til
Snåsa.
Kornmottak, tørking og lagring utgjør kjernevirksomheten. I hovedsak
betjener vi våre medlemmer i området fra Inderøy til Snåsa. Når det gjelder
kornmottak fra etter skuronna og ut over vinteren blir det også mottatt korn
fra områder sør for Røra, altså utenfor vårt tradisjonelle nedslagsfelt. Dette
er et ledd i Felleskjøpets arbeid med å styre kornstrømmene i riktig retning
inn mot sted hvor kornet skal forbrukes i kraftforproduksjonen. «Vinterkorn»
på sugebil fra gårder mellom Røra og Ranheim kjøres i stor grad direkte til
oss nå.

Tall for silodrift og rensing av såkorn går fram av diagrammene på sidene
etter årsberetningen. Diagrammene viser utviklingstrender for utvalgte
områder i bedriften.

Bonusordning
Ordningen med bonus knyttet til mengde borttørket vann fra mottatt korn
fungerer som rabatt på korntørking.
Satsene oppgitt i ordinær tørketabell i kornåret 2018-19 baserer seg på en
tørkepris på ca kr 2,59 pr kg vann. Kornsiloens tørkepris er kr 1,99 pr kg
vann. Differansen utgjør ca 23 % rabatt og betales tilbake som bonus.
Ordningen blir videreført i sesongen 2019-20, men bonusprosenten vil bli
redusert. Dette henger sammen med den omtalte utbyggingen av flere siloer.
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År og avling
Ingen år er like – det gjelder også for 2018-sesongen! Mange vil nok for
ettertida huske den som den store tørkesommeren. Så får vi håpe det er
lenge til at vi opplever tilsvarende forhold igjen. Det tørre været startet
tidlig, med ekstremt lite nedbør i april og mai. Temperaturene var også
høyere enn normalt. Det ga gode forhold for våronna, og mange var nok
godt fornøyde med starten av vekstsesongen.
Men – når de tørre forholdene vedvarer, da blir det dårlige vilkår for vekst.
I vårt område var nok forskjellene store, noe som både kan tilskrives lokale
nedbørsforhold og jordart. Enkelte steder ble det svært ujevn spiring på
grunn av for lite fukt, og dermed flere «generasjoner» med korn. Likevel –
noen krise kan vi ikke si at det ble, som kornbøndene på Østlandet
opplevde det. Innkomne søknader om erstatning for avlingssvikt sier litt om
året. Foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet viser at Trøndelag bidrar
med ca 2,5 % av antallet søknader totalt, og av disse er ikke andelen
søknader relatert til kornproduksjon så stor.
Temperaturmessig var juni litt under normalen, mens juli lå godt over.
Nedbøren lå under normalt både i juni og juli. Dette refererer til værdata på
målestasjonen på Mære, og data derfra og fra målestasjonen i Søndre Egge
kan være ganske ulike. Lokale forhold betyr altså mye!
Klimadata
M ære
April
M ai
Juni
Juli
August
September

Temperatur ( oC)
2018
2017
1961-90
5,1
3,2
2,8
13,3
8,4
9,0
11,3
12,9
13,0
17,8
14,2
14,0
13,5
13,3
13,5
11,0
12,1
9,4

2018
5,4
6,4
41,8
65,4
170,0
229,2

Nedbør (mm)
2017
1961-90
45,0
42,0
53,0
82,8
72,0
89,2
61,0
22,4
98,0

Slik vekstsesongen utviklet seg, ble det ikke noen spesielt tidlig start for mottaket
på siloen. Noe kom vel inn helt i starten på august, men det ble ikke fart på
leveransene før mot slutten av måneden. Da kom også nedbøren. Både august,
særlig september og til dels oktober leverte nedbørsmengder over normalen.
Storparten av kornet som kom inn i høst, ble levert i 14-dagersperioden fra ca. 26.
august til 9. september. De siste par tusen tonnene kom sigende jevnt fram til
utgangen av oktober. Totalt hadde det da kommet inn ca. 22.000 tonn, noe som er
godt under gjennomsnittet for de siste fem årene. Videre utover høsten og vinteren
har mottatt mengde vært på normalnivå.
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Vanninnholdet i levert råkorn har ligget relativt lavt, med høyeste verdier for det
som kom inn i august. Vi ser også at total mengde borttørket vann i høstsesongen
ligger på et lavere nivå enn vanlig siste tiårsperiode. Kvalitetsmessig har dette vært
et godt år. Tørke gir heldigvis dårlige forhold for soppen.
Dette året ble ikke mottakskapasiteten vår utfordret i særlig grad, selv om det gikk
rimelig jevnt et par uker, som nevnt tidligere. Relativt tørt korn bidrar selvfølgelig
også til å holde kapasiteten oppe.

Styret i kornsiloen i meldingsåret: Fra venstre Tore Rennan, Leif Musum,
Randi Holien Bartnes, bestyrer Sveinung Flægstad, Anja Gotvasli og Hans
Petter Hansen.
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Høst

Side 19

Side 20

Side 21

Side 22

Side 23

Årsmøte den 2. april

Kornsiloen

Årsmøtet holdes i TrønderAvisa sin kantine tirsdag
den 2. april.
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Resultatregnskap

Note

2018

2017

0
2 227 443
4 470 014
467 408
847 517
1 015 813
6 054 800
83 997
1 076 806
16 243 798

360 962
2 390 590
5 393 275
412 645
916 901
745 684
4 617 570
102 206
937 229
15 877 062

3 619
894 364
495 396
158 460
2 051 436
3 408 697
5 609 122
2 800 543
1 609 636
17 031 273
(787 475)

268 203
1 234 623
329 507
189 457
1 760 132
3 075 494
5 002 921
2 595 319
1 312 306
15 767 961
109 102

55 221
79 691
134 911

78 679
91 824
170 503

817 483
38 396
855 880
(720 968)

658 888
11 243
670 131
(499 628)

(1 508 443)

(390 526)

(366 690)

(129 920)

ORDINÆRT RESULTAT

(1 141 753)

(260 606)

ÅRSRESULTAT

(1 141 753)

(260 606)

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

(1 141 753)
(1 141 753)

(260 606)
(260 606)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekter mølleprodukter
Kornmottak
Tørking
Lagring
Utekspedering
Såkorn leierens
Såkorn sertifisert
Tørking såkorn sertifisert
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Innkjøp korn
Bonus
Innkjøp hjelpemateriale
Kornavrens
Energikostnader
Vedlikehold
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat
Skattekostnad på ordinært resultat

3
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Balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger og anlegg
Maskiner og driftsløsøre
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Note

31.12.2018

31.12.2017

2
2

9 347 200
33 413 487
42 760 687

9 656 310
30 320 868
39 977 178

144 173
3 097 258
21 579
4 362 673
7 625 683
50 386 370

156 763
2 283 545
381 373
6 348 008
9 169 688
49 146 866

5
5

9 100
144 250
153 350

9 800
143 000
152 800

5

16 194 337
16 194 337

17 336 089
17 336 089

16 347 687

17 488 889

3

758 821
758 821

1 134 688
1 134 688

6

30 104 598
30 104 598

25 939 264
25 939 264

1 851 117
5 232
390 977
927 939
3 175 265
50 386 370

2 298 750
5 372
327 662
1 952 241
4 584 025
49 146 866

4

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
A-andeler
B-andeler
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3

Steinkjer den 6. mars 2019

Randi Holien Bartnes
Styreleder

Hans Petter Hansen
Nestleder

Tore Rennan
Styremedlem

Leif Musum
Styremedlem

Anja Gotvasli
Styremedlem

Sveinung Flægstad
Daglig leder
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Noter 2018
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet
har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i
regnskapsprinsipper.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste
verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og
avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives
til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger
blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi
(laveste verdis prinsipp).
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og
forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er
beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av
skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt
ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet og nettoført.
Eventuell utsatt skattefordel bokføres ikke.

Note 1 - Lønnskostnad, godtgjørelser, ansatte m.v.
Selskapet har hatt 8,5 årsverk i regnskapsåret.
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år
4 535 498
677 115
216 771
179 739
5 609 122

I fjor
3 917 031
601 005
273 543
211 342
5 002 921
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Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Selskapete har pensjonsording som oppfyller kravene etter denne loven.
Ytelser til ledende personer og revisor
Daglig leder
Styremedlemmer

839 381
145 923

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon
Andre tjenester
Samlet honorar til revisor

61 522
0
61 522

Note 2 - Varige driftsmidler
Bygninger og Maskiner og
anlegg driftsløsøre

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
Anskaffelseskost pr. 31/12

18 694 287
360 631
19 054 918

54 765 639
5 223 421
59 989 060

73 459 926
5 584 052
79 043 978

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
Akk. av/nedskr. pr. 31/12

9 037 977
669 741
9 707 718

24 444 771
2 130 802
26 575 573

33 482 748
2 800 543
36 283 291

Balanseført verdi pr 31/12

9 347 200

33 413 487

42 760 687

2-10

5-33

Prosentsats for ord. avskr.

Note 3 - Skattekostnad
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnader
+ Permanente og andre forskjeller
+ Endring i midlertidige forskjeller
= Inntekt
Netto skattbar formue (avrundet)
Spesifikasjon av årets skattekostnad:
Beregnet skatt av årets resultat
+ Formueskatt
= Sum betalbar skatt
+ For lite avsatt tidligere
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel
= Ordinær skattekostnad
Skattesats i inntektsåret

-1 508 443
24 201
-1 363 867
-2 848 109
3 497 993

0
5 232
5 232
3 945
-375 867
-366 690
23
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Utsatt skatt
+ Driftsmidler
+ Utestående fordringer
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes
= Grunnlag utsatt skatt
Utsatt skatt

2018
17 180 333
-14 000
13 717 146
3 449 187
758 821

2017
15 802 466
0
10 869 037
4 933 429
1 134 688

Note 4 - Bundne midler
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 234 014 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 194 267.

Note 5 - Egenkapital

Pr 1.1.
Anvendt til årsresultat
Andre transaksjoner:
Pr 31.12.

Andelskapital /
selskapskapital
152 800

Andre transaksjoner består av:
Nytegning B-andelder,
Innløsning B-andeler,
Innløsning A-andeler,
Sum transaksjoner:
Fordeling andelskapital pr 31.12.
A-andeler, pålydende 100
B-andeler, pålydende 250

550
153 350

Annen
egenkapital
17 336 089
-1 141 753
0
16 194 337

21 a 250
16 a 250
7 a 100

Sum
egenkapital
17 488 889
-1 141 753
550
16 347 687

5 250
-4 000
-700
550

91 andeler
577 andeler

Note 6 - Pantstillelser m.v.

Pantelån
Derav gjeld som forfaller om mer enn 5 år:

2018

2017

30 104 598
18 699 618

25 939 264
16 837 264

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld:
Bygning, anlegg og maskiner
42 760 687
39 977 178
Varelager
144 173
156 763
Kundefordringer
3 097 258
2 283 545
Sum
46 002 118
42 417 486
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Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Note

2018

2017

Resultat før skattekostnad
- Periodens betalte skatt
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler
+ Ordinære avskrivninger
+/- Endring i varelager
+/- Endring i kundefordringer
+/- Endring i leverandørgjeld
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

(1 508 443)
9 317
0
2 800 543
12 590
(813 713)
(447 633)
(594 120)
(560 093)

(390 526)
8 355
(102 000)
2 595 319
61 634
63 874
1 434 267
1 336 869
4 991 082

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

5 584 052
(5 584 052)

3 727 628
(3 727 628)

5 990 000
1 824 666
4 165 334
5 250
4 700
4 165 884

3 960 000
1 595 400
2 364 600
3 250
4 200
2 363 450

(1 978 261)
6 328 732
4 350 471

3 627 104
2 701 627
6 328 731

4 116 457
234 014
4 350 471

6 134 465
194 267
6 328 731

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+ Innbet. ved opptak av ny langsiktig gjeld
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Sum - Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld
+ Innbetalinger av egenkapital
- Tilbakebetalinger av egenkapital
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
= Netto endring i kontanter mv
+ Beholdning av kontanter 01.01.
= Kontantbeholdning 31.12.
Kontantbeholdning mv framkommer slik:
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.
= Beholdning av kontanter mv 31.12.
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Fullmakt
Jeg gir med dette ______________________________________
fullmakt til å bruke min stemmerett på årsmøtet i
Steinkjer Kornsilo SA den 2. april 2019
Et medlem kan møte med fullmektig etter eget valg.
____________________ ______________________________
Dato
Underskrift
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NM i havredyrking
Steinkjer kornsilo har deltatt i NM i havredyrking siden i 2014. Det første
året vant vi den Midt-Norske delen av mesterskapet. På år nr 2 plasserte vi
oss litt nede på lista, men i 2016 vant vi like godt NM samlet.
I 2017 vant vi avlingskampen med 737 kg havre pr da, men ble slått av 3 lag
som hadde bedre dekningsbidrag enn oss. Alstadhaug havredyrkerlag hadde
701 kg og dekningsbidrag på 1.144 kr, som gav dem NM tittelen denne gang.
Steinkjer Kornsilo sitt lag hadde 32 kr mindre i dekningsbidrag.
I 2018 kom vi på landsbasis ut som nr 7 av 13 lag avlingsmessig plassering,
men havnet på plass nr 10 av 13 når det beregnes etter dekningsbidrag som
jo er det gjeldende kriterium. De 4 Midt-norske lagene vi konkurerte med
plasserte seg alle lenger opp på lista denne gang.
Takk for innsatsen til laget: Tore Rennan (lagleder), Oddvar Arne Austad og
Finn Egil Adolfsen.
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Bilde tatt i forbindelse med at laget hadde et møte på kornsiloen før
våronna. Fra venstre Oddvar Arne Austad, Tore Rennan og Finn Egil
Adolfsen.
A vling og dek nings bidrag H avre NM 2 0 1 8
Lag
Kornavling
Dekningsbidrag
Fiskå Mølle Flisa
573
983
Norsenteret
570
948
Braskreidfoss
528
931
Mære landbrukskole
383
642
Trøndersk kornutvalg
373
641
Innlagt forsøksfelt
377
637
FK Agri Steinkjer
391
605
Fiskå Trøndelag
370
596
Alstadhaug Havredyrkerl
381
527
Steinkjer Kornsilo
378
505
FK Agri Sarpsborg
114
-73
Gutta Krutt
120
-74
FK Agri Halden
117
-128
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Valgkomiteen sin innstilling til årsmøtet i 2019.
Leder:

Anja Gotvasli

For 1 år

Styremedlemmer:

Leif Musum
Margrete Haugum
Hans Petter Hansen
Tore Rennan

Gjenvalg for 2 år
Ny for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg

Nestleder:

Hans Petter Hansen

Gjenvalg for 1 år

Varamedlemmer:

1 Per Erik Stavrum
2 Siril Hafstad

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Valgkomite:

Leder
Medlem
Medlem

Ikke på valg
Ikke på valg
Ny for 3 år

Espen Høy
Inge Olav Nøvik
John Halvor Berg

Godtgjørelser Forslag på at en følger lønnsutviklingen til de ansatte
til
på kornsiloen, som siste år var på 2,1 %.
tillitsvalgte:
Godtgjørelse pr år:
-Styreleder kr 25.900.
-Styremedlemmer kr 8.600.
-Valgkomiteens leder kr 5.000. (ny godtgjørelse)
Godtgjørelse pr møte:
Møter opp til 4 timer kr 1.400.
Møter fra 4 til 8 timer kr 2.350.
Møter over 8 timer kr 3.100.Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
Steinkjer den 6. mars 2019
Eirik Forås

Espen Høy

Inge Olav Nøvik

Side 36

