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Tom Ståle Prestmo, Tone Karin Lindset og Kjetil Hynne ute på 

vekstkontroll i kornåker som skal ende opp som sertifisert såkorn. 
 

To veteraner takker av 

Sveinung Flægstad og Magnar Johansen gikk over til pensjonistenes rekker 

i 2021 og har til sammen nesten 70 års fartstid på Steinkjer Kornsilo SA. 

Dere har vært engasjert i jobben og har villet det beste for arbeidsgiveren. 

Begge to er svært gode fagfolk innenfor kornbransjen. Magnar har kjørt 

tørka på en måte som har gitt optimal kvalitet på en energieffektiv måte. 

For Sveinung som startet på Steinkjer Kornsilo SA uten datamaskin, så har 

det skjedd en rivende utvikling både i tonnasje og kompleksitet. 

Nå er det tid for at dere kan bestemme mye mer selv hva dere ønsker å 

bruke tiden deres på. 

Steinkjer Kornsilo SA har mye å takke dere for opp igjennom årene. Tusen 

takk for innsatsen! 
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Innkalling til årsmøte i Steinkjer Kornsilo SA 

 

Møtet holdes hos Quality Hotel Grand Steinkjer onsdag 6. april kl. 19.00 

 

❑ 19.00 Ankomst, registrering og kaffe 

❑ 19.10 Aktuelt om utviklingsprosjekter, drift og timesystem 

19.40 Bevertning 

❑ 20.00 Årsmøtesaker 

 

 

 

 

Sakliste for årsmøtesaker 

 

1 Valg av møteleder 

2 Godkjenning av innkalling 

3 Godkjenning av fullmakter 

4 Registrering av antall stemmeberettigede 

5 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med 

møtelederen 

6 Årsmelding 

a Årsmelding 

b Regnskap 

c Revisors beretning 

d Godkjenning av resultatregnskap og balanse. Herunder avsetning 

av årets overskudd. 

7 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 

8 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte 

9 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 519 medlemmer pr 

31.12.21. 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 2021 

  Tillits-

valgt 

siden 

I dette 

verv 

siden 

Leder: Anja Gotvasli 2017 2019 

Styre-

medlemmer: 

Leif Musum 

Margrete Haugum 

Trond Elden 

Bjørnar Solberg 

2015 

2019 

2020 

2020 

2015 

2019 

2020 

2020 

Nestleder: Leif Musum 2015 2020 

Vara-

medlemmer: 

1 Ida Kjeldaas Sakshaug 

2 Per Erik Stavrum 

2020 

2015 

 

2020 

2015 

 

Valgkomite: Leder 

Medlem 

Medlem 

John Halvor Berg 

Erling Tønne 

Gunn Odlaug Skei 

2019 

2020 

2021 

Går ut 

Godtgjørelser 

til 

tillitsvalgte: 

Fast godtgjørelse pr år: 

-Leder kr 27.000.- og styremedlemmer kr 9.100.- 

-Valgkomiteens leder kr 3.100.- 

Godtgjørelse pr. møte: 

Møter opp til 4 timer kr 1.450.- 

Møter fra 4 til 8 timer kr 2.400.- 

Møter over 8 timer kr 3.200.- 

 

Kjøregodtgjørelse etter statens satser og regulativ. 

 
 

Regnskapskontor:  SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 

Revisor:  IN Revisjon AS 
v
/ Carl Anders Sjøli 
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Styremøter, saker og representasjon 

Det er holdt 9 styremøter og behandlet 33 saker i løpet av året. Styret og 

daglig leder var representert i det årlige forhandlingsmøte med FKA. 

 

Årsmøte i 2021 

Årsmøte i Steinkjer Kornsilo SA ble arrangert 15. april på Teams pga. 

Coronarestriksjoner. Styreleder åpnet og ledet møtet. Informasjonssaker: 

Byggeprosjektene i 2021 og 2022, timesystemet, satellittmottak for korn i 

skuronn. Deretter var det årsmøtesaker som ble behandlet. Innkomne saker: 

valg av revisor, IN Revisjon AS. Steinkjer Kornsilo SA byttet fra BDO 

revisjon til IN Revisjon AS i 2021 pga. inhabilitet ny daglig leder og BDO 

revisjon. Det var 18 frammøtte, hvorav 12 stemmeberettigede under 

årsmøtesakene.  

 

Fortsatt drift 

Styret bekrefter at årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av 

fortsatt drift. 

 

Økonomi 

Regnskapet viser at året gikk med overskudd. Ettersom prosjektoppstarten 

måtte utsettes til etter skuronna, ble det også i år prioritert å utføre mange 

vedlikeholdsjobber på siloen. Vedlikeholdsarbeid er gjennomført for vel 2,5 

mill. 

 

Prosentvis fordeling av vedlikehold på avdelingene: 

Silo 65 

Leierenseri såkorn 2 

Renseri (sertifisert såkorn) 33 

Sum 100 

 

Bedriften gjennomfører for tiden store investeringer for å kunne øke 

kapasiteten på kornmottak og korntørking. De årlige økte kostnadene på 

investeringene medfører at ordningen med bonus til medlemmene settes til 0 

% kommende år (fra skuronn 2022). 

I 2021 er det mottatt korn fra 491 leverandører, hvorav 362 medlemmer som 

har fått utbetalt kr 482.313 i bonus. Leveranse fra medlemmer utgjør 83,6 % 

av mottatt mengde og utbetalt bonus utgjør 1,7 øre pr kg korn fra medlem. 

Driftsresultatet er på kr 3.195.734. Etter finansposter er resultatet kr 

2.406.775. Årets resultat etter skatt er kr 1.871.560. Styret foreslår at årets 

overskudd overføres til annen egenkapital. Sum egenkapital er da på kr 

21.503.348 og utgjør 29 % av totalkapitalen. Framtidige investeringer av 

størrelse forutsettes finansiert med langsiktige lån. 
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Personalet 

Ansatte 

Ved utgangen av året hadde vi 7 fast ansatte, inkludert en lærling. I tillegg er 

3 personer tilknyttet i forbindelse med skuronna. Det er utbetalt ordinær lønn 

og overtidslønn for til sammen 8,5 årsverk. 

 

Heltidsansatte: 

Arnt-Magne Hage 

Kjetil Hynne 

Lisbet Krogstad 

Odd Garberg 

 

 

Svein Olav Dahl 

Tom Ståle Prestmo (lærling) 

Tone Karin Lindset 

 

Ekstrahjelp: 

Lars André Forfod 

Lise Håvan 

 

Kjetil Håvan 

 

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. 

 

Likestilling 

Vi har ved utgangen av året totalt 12 ansatte inkl. styret, fordelt på 4 kvinner 

og 8 menn. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Ingen spesielle tiltak er 

iverksatt knyttet til likestilling. 

 

Helse, miljø og sikkerhet 

HMS går alltid først – nr. 1. God orden og ryddighet, riktig bruk av 

personlig verneutstyr, godt planlagte arbeidsoppgaver og etterlevelse av 

etablerte rutiner er viktig for å redusere HMS–risikoer til minimum. Dette 

er tydelige mål som forplikter oss ALLE.  

 

Arbeidsmiljø 

Det foretas årlige vernerunder i samarbeid med Agenda HMS der vi har 

søkelys på arbeidsmiljø og fare for uønskede hendelser for personell. 
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El-kontroll 

Det lokale el. tilsyn Tensio TN AS har i år gjennomført systemrettet el. 

tilsyn og i deler av anlegget er det utført termografering i vår elektrisk 

installasjon.  

 

Brannvern 

Vårt utstyr for brannslokking blir årlig kontrollert av Brannvesenet Midt. 

Det ble arrangert en egen HMS–dag, hvor alle ansatte deltok. Tema var 

branntrening på rømning og slokking. 

 

Indre og Ytre miljø 

Bedriften sorterer avfall fordelt på stål, trevirke, restavfall og spesialavfall. 

Utslippene av støv representerer ikke behov for tiltak. Kartlegging av støy 

avdekket behov for tiltak som ble gjennomført i 2006. 

 

 

 
Arnt-Magne Hage på kontoret for sertifisert såkorn, hvor man planlegger 

produksjon og overvåker hele produksjon fra mottakssilo til lagersilo. 
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Verneombud 

Ansatte har valgt verneombud i bedriften, som trer i kraft fra 01.01.22. 

Verneombudet, sammen med alle ansatte, skal bidra for å sikre et trygt og 

godt arbeidsmiljø. 

 

Opplæring i 2021 

- En ansatt deltok på Kjeloperatørkurs. 

- Alle ansatte deltok på HMS dag, Tema brannvern (alarm, praktisk 

evakuering, brannteori og praktisk slokketrening). 

- En ansatt gjennomførte studiet for agronom (kompetansebevis). 

- Alle ansatte deltok på kurs i betjening av el-fordeling. 

- Alle ansatte har gjennomgått intern opplæring, grunnleggende HMS. 

- En ansatt var på Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmidler. 

- Tre ansatte deltok på Autorisasjonskurs for prøvetaking av såvarer. 

- En ansatt har gjennomført intern sikkerhetsopplæring. 

- En ansatt har gjennomført Truckførerkurs. 
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Sykefravær, skader og smittevern covid 

Ingen hendelser med fravær. Sykefravær på 1,2 % og 0 % langtidsfravær. 

Svært god tilstedeværelse og ikke fravær pga. Covid-19 for egne ansatte. Det 

er gjennomført en risikovurdering av smittevern Covid-19, både for egne 

ansatte og ekstern arbeidskraft. 
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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 bygger på 

ISO 9002, som er en modell for kvalitetssikring ved tilvirkning, installasjon 

og ettersyn. Bedriften er ikke ISO-sertifisert. 

 

Samarbeidsavtaler 

Steinkjer Kornsilo har i mange år samarbeidet med Felleskjøpet (FKA). 

Gjeldende avtaler mellom Steinkjer Kornsilo SA (SK) og Felleskjøpet er i 

dag 

- korntransport i redler mellom SK og FKA 

- håndtering av sugebiloppdrag (ny fra 2021) 

- produsere sertifisert såkorn 

- avtale om mottak, behandling, lagring og utekspedering av korn 

- bygging og utleie av stålsiloer 

 

Utvikling av anlegget 

Vi forbedrer anlegg og utstyr for fremtiden med større kapasitet i mottak og 

tørking. Diagrammet nedenfor viser sum vedlikehold og investering pr år. 
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Strategiplan for Steinkjer Kornsilo SA, (rev. 26.11.20) 

1 Øke mottakskapasiteten på siloen, slik at servicen til andelseierne øker 

gjennom flere tømmetidspunkt og mindre kø. 

a Bygge nytt mottak dersom økonomisk forsvarlig (byggestart 2021) 

b Øke antall tømminger av kornlass i timen fra 6 til 9 på eksisterende 

mottak, med byggestart 2021. 

2 Øke tørkekapasiteten for å kunne motta mer korn til tørking. Dette vil 

gi bedre service overfor andelseierne, og gi et lønnsomhetspotensiale 

gjennom mer korn til tørking fra andre områder. 

a Bygge ny tørke dersom økonomisk forsvarlig. Byggestart 2022 

3 Øke lagringskapasiteten for å befeste posisjon som viktig kornmottak 

a Bygge nye siloer med kapasitet på minst 9.000 tonn. Byggestart 

dersom økonomisk forsvarlig i 2022 

4 Bidra til å løfte kompetansen til kornprodusentene i området i forhold 

til kornhåndtering 

a Arrangere et fagmøte i 2022 med tema kornhåndtering generelt, 

med søkelys på prosessen fra kornet er høstet og til produsenten 

har mottatt oppgjørsbrevet, f.eks. bufferlager i skuronn, 

hjemmelagring, leveringstidspunkt og oppgjørstrekk mm. 

5 Arrangere medlemsmøte i løpet av november hvert år. 

 

Prosjekter som pågår: 

1 Økt kapasitet i kornmottak; 

Arbeidet startet opp så raskt skuronn var ferdig. I begge 

mottaksløypene er det satt inn ny rensemaskin, båndvekt og det er 

gjort en betydelig oppgradering i mottaksløypene fra sjakt til siloer. 

Begge mottakene var stengt i 4 uker, men fra medio november har 

mottak 2 vært åpent. Så langt i prosjektet ser vi at arbeidsomfanget 

vil bli større og mer komplisert enn først antatt. Fremdriftsplan er 

feilvurdert, noe som vil forsinke ferdigstillelsen i prosjektet. 

Ettersom vi 2 mottaksløyper og minimum det ene mottaket har vært 

åpent unntatt 1 mnd., så skal forsinkelsen i prosjektet ikke blitt berørt 

i spesiell grad kornmottak. Kompleksiteten og oppstarts forsinkelse 

6 mnd. pga. covid har også medført ekstra kostnader i prosjektet. 
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Her er den nye båndvekta på mottak 1, med prøvetaker. Bakerst på 

bildet ser vi trommelrensen. Utstyret står i nybygget i 9 etasje. 

 

 
Den nye rensemaskinen i mottak 2 er montert i 1 etg. på siloen bak 

kontrollrommet. 
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2 Høyere tørkekapasitet  

Arbeidet med å tilrettelegge for anbudsrunder og avklare 

fremdriftsplaner i prosjektet har pågått siden etter ferien.. Ny tørke 

ble bestilt på slutten av året. Den nye tørken skal ha samme kapasitet 

som tørken fra 2013. Siden oktober har vi arbeidet parallelt med 

mottak- og tørkeprosjektet.  

 

         
      Bilde er fra silotoppen hvor det er støpt nytt golv før vegger og tak 

kommer på plass. Her ser vi Svein Olav Dahl sammen med 2 montører 

fra Cimbria. 
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3 Større lagerplass for korn 

Prosjektet er ikke påbegynt pga. forsinkelser i de to andre 

prosjektene som er beskrevet ovenfor. Videre fremdrift forventes å 

være avklart i løpet av 2022. 

 

Aktivitet ved anlegget 

Såkornrenseriet for sertifisert såkorn ble etablert i 2010 og renser såkorn fra 

ca. 60 kontraktdyrkere 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 etter skuronna og utover 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 stadig større grad direkte 

til oss. 

 

Tall for silodrift og rensing av såkorn går fram av diagrammene på sidene 

etter årsberetningen. Diagrammene viser utviklingstrender for utvalgte 

områder i bedriften. 

 

År og avling 

Første såinga i 2021 skjedde i slutten på april, så våronna ble ikke spesielt 

tidlig. Aprilværet var kaldt og fuktig, men det gjorde i alle fall at telen gikk 

fort. Mange var ferdig med våronna første halvdel av mai til da regnet kom, 

og det ble ypperlig spiringsfukt og fin spiring. Videre i mai ble det varmt 

og tørt, noe som ikke ga de beste forholdene for busking. I juni kom det 

også lite nedbør og var varmt, noe som ga mye tynn og kort åker, unntatt på 

myr- og moldholdig jord. Også juli ble varm og forholdsvis tørr. 

Mesteparten av nedbøren i sommer kom i siste halvdel av juni og første 

halvdel av juli. Selv om det var små mengder, ble det en del etterrenninger 

og en del åkrer kom seg betraktelig. Forskjellen i forhold til i fjor var at 

etterrenninger ikke lå så mye etter hovedskudd i utvikling, slik at åkeren 

ikke ble like forsinket som i fjor. Innhøstingsforholdene i år var ganske 

greie. 
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De først kornleveransene kom til kornsiloen i starten på august. Det første 

kornet ble treska 4. august, noe som er tidligere enn gjennomsnittet for siste 

5 og 10 år. I et 10 års perspektiv har oppstarten vært 10. august, og i et 5- 

års perspektiv 8. august. Høsteperioden var i år over en mer normal 

tidsperiode enn i 2020, da alt skjedde på 10 dager, mot normalt 30 dager.  

Høsten gikk uten tekniske problemer i mottaket og på tørkene. Natt til 29. 

august la vi ut for mange tipptimer, noe som førte til at silo 1 gikk full pga. 

vi ikke klarte å tørke ned kornet raskt nok. Siden kornet stort sett hadde 

normalt vanninnhold gikk det forholdsvis greit å få mye volum raskt 

gjennom anlegget, og største døgnvolum med kornmottak i anlegget endte 

på 1.548 tonn mottatt råkorn. Dette er godt over største døgnmottak i fjor, 

som var på 1.319 tonn, og et godt år sett opp gjennomsnittet de siste årene. 

Vanninnholdet i levert råkorn ligger godt over snittet for august, og omtrent 

på gjennomsnittet for september, som er på 21,8%. Det ble levert tørrere 

korn i oktober enn i august og september. Borttørket mengde vann ligger 

litt under gjennomsnittet for de siste 5 år. 

Årets korn har god kvalitet, med en gjennomsnittlig hektolitervekt for bygg 

på rundt 67 mot vel 62 i fjor.  

I kalenderåret 2021 er det mottatt 33.249 tonn råkorn mot fjorårets 31.262 

tonn. 

  

Klimadata Temperatur ( 
o
C) Nedbør (mm)

Mære 2021 2020 1961-90 2021 2020 1961-90

April 3,1 3,8 2,8 47,6 66,0 45,0

Mai 9,3 6,6 9,0 28,2 72,4 42,0

Juni 14,4 17,7 13,0 61,6 28,0 53,0

Juli 17,5 13,1 14,0 59,2 108,4 72,0

August 13,2 15,9 13,5 66,8 47,0 61,0

September 10,6 - 9,4 98,8 - 98,0
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Styret og daglig leder i meldingsåret: Øverst fra venstre; Margrete Haugum, 

Trond Elden, Leif Musum,  

Nederst fra venstre; Bjørnar Solberg, Anja Gotvasli og Odd Garberg 
 

 

 
 

Styreleder          Anja Gotvasli 

Nestleder           Leif Musum 

Styremedlem     Margrete Haugum, Trond Elden, Bjørnar Solberg 

Daglig Leder     Odd Garberg 
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Korn i krukker 

Besøkende på kornsiloen sist sommer kunne kanskje se et prøveprosjekt vi 

hadde gående. Vi tenkte i utgangspunktet at dette gjør vi for å pynte opp litt 

rundt husveggene våre. 1. juli sådde vi fem ulike sorter korn i 

blomsterkrukker og krukkene kunne besiktiges av besøkende. Det ble 

gjødslet forsiktig med hønsegjødsel, og kornet spirte bare etter noen dager. 

Alle sortene har også skutt, dog i varierende grad. 

 

Bjarne: er en tidlig sort vårhvete med en veksttid på 120 dager. Den er 

utsatt for sopp sykdommer, men har god stråstyrke. Den ser ikke ut til å ha 

nok ikke optimale forhold i krukka, men noen aks har kommet til syne! 😊 

Thermus: er en sen 2-radsbygg, med en veksttid på 113 dager. I 

kornåkerne ser vi denne gir god avling, men er ikke like stråsterk som 

Vanille. Det er anbefalt vekstregulering på Thermus. I krukka hos oss ser 

den kraftig ut, men med litt senere skyting enn Vanille. 

Vanille: er en sen 2-radsbygg, med en veksttid på 113 dager, det samme 

som Fairytale i såkorn-åkrene ser vi gir god avling, og at den er strå-sterk. I 

vårt forsøk i potte har den kommet bra ut, i forhold til de andre sortene. 😊 

Vinger: er en sort havre, med en veksttid på 112 dager, er 2 dager senere 

enn Haga. Sorten er blant de som ser ut til å være sterk mot fusarium. Den 

trives nok ikke så godt i potte hos oss, den står tett, kanskje det har blitt litt 

for tørt? Skytingen har startet spedt i krukken. 

Vertti: er en tidlig 6-radsbygg, med en veksttid på 99 dager. Den er sterk 

mot sykdommer som byggbrunflekk og grå øyeflekk. I såkorn-åkrene ser vi 

at denne trenger gode forhold fra start for å gi god avling, for tørke er dens 

verste fiende, og derfor trives den nok ikke i den lille krukka vi sådde den i 

her på kornsiloen. 

 

Konklusjon: Vi sådde egentlig for sent, 1. juli, og vi sådde kornet også 

veldig tett, og avlingen bærer nok preg av det. Men vi er likevel positivt 

overrasket over 2-radsbygg-sortene, og spesielt Vanille, som ser ut til å 

produsere litt avling selv om forholdene ikke akkurat ligger til rette for det! 

😊 
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Lisbet Krogstad, arbeider 

som kontormedarbeider og 

operatør i skuronn 

Bilder av de fem krukkene med Vinger havre, Vanille 2-rads bygg, Bjarne 

hvete, Thermus 6-rads bygg og Vertti 6-rads bygg, tatt 23. august 2021. 



 

Side   27 

 
  



 

Side   28 

 
 

 



 

Side   29 

 
 

 

 

 
  



 

Side   30 

Resultatregnskap Note 2021 2020 
Driftsinntekter 

Kornmottak  3 495 058 2 768 533 

Tørking  6 654 674  5 805 789 

Lagring  579 422  513 910 

Utekspedering  1 431 518  1 148 637 

Såkorn leierens  316 711  733 987 

Såkorn sertifisert  7 584 551  6 709 653 

Tørking såkorn sertifisert  0  44 618 

Annen driftsinntekt  615 605  1 416 209 

Sum driftsinntekter  20 677 538  19 141 334 

Driftskostnader 

Bonus  482 313  608 261 

Innkjøp hjelpemateriale  190 426  382 795 

Kornavrens  184 822  231 171 

Energikostnader  2 977 050  2 035 474 

Vedlikehold  2 534 145  3 420 656 

Lønnskostnad 1 6 363 642  5 447 543 

Ordinære avskrivninger 2 3 317 375  3 134 626 

Annen driftskostnad  1 432 031  1 635 328 

Sum driftskostnader  17 481 805  16 895 854 

DRIFTSRESULTAT  3 195 734  2 245 481 

 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

Finansinntekter 

Annen renteinntekt  43 367  59 449 

Annen finansinntekt  96 193  81 354 

Sum finansinntekter  139 559  140 803 

Finanskostnader 

Annen rentekostnad  767 509  911 794 

Annen finanskostnad  161 009  706 

Sum finanskostnader  928 518  912 501 

NETTO FINANSPOSTER  (788 959) (771 698) 

 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  2 406 775  1 473 783 

 

Skattekostnad på ordinært resultat 

Skattekostnad på ordinært resultat 3 535 215  336 194 

 

ORDINÆRT RESULTAT  1 871 560  1 137 589 

 

ÅRSRESULTAT  1 871 560  1 137 589 

 

OVERFØRINGER 

Overføringer annen egenkapital  1 871 560  1 137 589 

SUM OVERFØRINGER  1 871 560  1 137 589 
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Balanse Note 31.12.21 31.12.20 
EIENDELER 

Anleggsmidler 

Immatrielle eiendeler 

Varige driftsmidler 

Bygninger og anlegg 2 13 283 118  9 623 095 

Maskiner og driftsløsøre 2 41 965 157  31 036 240 

Sum anleggsmidler  55 248 275  40 659 336 

Omløpsmidler 

Varelager  91 214  113 608 

Kundefordringer  3 866 139  3 857 183 

Andre fordringer  1 119 001  183 425 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  13 703 872  5 064 753 

Sum omløpsmidler  18 780 226  9 218 969 

SUM EIENDELER  74 028 501  49 878 304 
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 

Innskutt egenkapital 

A-andeler 4 7 700  8 100 

B-andeler 4 141 000  140 250 

Sum innskutt egenkapital  148 700  148 350 
 

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 4 21 354 648  19 483 088 

Sum opptjent egenkapital  21 354 648  19 483 088 

Sum egenkapital  21 503 348  19 631 438 
 

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser 

Utsatt skatt 3 2 228 559  1 698 962 

Sum avsetning for forpliktelser  2 228 559  1 698 962 

Annen langsiktig gjeld 

Gjeld til kredittinstitusjoner  47 720 075  25 542 606 

Sum annen langsiktig gjeld  47 720 075  25 542 606 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld  1 150 551  1 349 403 

Betalbar skatt 3 5 618  11 295 

Skyldig offentlige avgifter  365 229  574 397 

Annen kortsiktig gjeld  1 055 121  1 070 204 

Sum kortsiktig gjeld  2 576 519  3 005 298 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  74 028 501  49 878 304 

 

 
Styreleder  Anja Gotvasli,  Nestleder;  Leif Musum  Styremedlem; Margrete Haugum 
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Styremedlem Bjørnar Solberg Styremedlem Trond Elden  Daglig leder; Odd Garberg 

NOTER 

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. 
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Note 1 - Lønnskostnad, godtgjørelser, ansatte m.v. 

Selskapet har hatt 8,5 årsverk i regnskapsåret. 

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor 

Lønn 4 966 982 4 373 644 

Arbeidsgiveravgift 780 039 623 680 

Pensjonskostnader 351 091 247 400 

Andre lønnsrelaterte ytelser 265 531 202 819 

Totalt 6 363 642 5 447 543 

 

Obligatorisk tjenestepensjon 

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 

 

Note 2 - Varige driftsmidler Bygninger og Maskiner og Sum 

 anlegg driftsløsøre  

 

Anskaffelseskost pr. 1/1 20 709 235 62 408 558 83 117 793 

+ Tilgang 4 428 715 13 477 599 17 906 314 

Anskaffelseskost pr. 31/12 25 137 950 75 886 157 101 024 108 

 

Akk. av/nedskr. pr 1/1 11 086 139 31 372 318 42 458 457 

+ Ordinære avskrivninger 768 692 2 548 683 3 317 375 

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 11 854 832 33 921 000 45 775 832 

 

Balanseført verdi pr 31/12 13 283 118 41 965 157 55 248 275 

 

Prosentsats for ord. avskr. 2-10 5-33  

 

Note 3 - Skattekostnad 

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 

Resultat før skattekostnader  2 406 775 

+ Permanente og andre forskjeller  487 

+ Endring i midlertidige forskjeller  -2 253 170 

= Inntekt før anvendelse av framført underskudd  154 092 

- Anvendt skattemessig framførbart underskudd  154 092 

= Inntekt  0 

 

Netto skattbar formue (avrundet)  3 755 255 

 

Spesifikasjon av årets skattekostnad: 

Beregnet skatt av årets resultat  0 

+ Formueskatt  5 618 

= Sum betalbar skatt  5 618 

+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel  529 597 

= Ordinær skattekostnad  535 215 

Skattesats i inntektsåret  22 
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Utsatt skatt/utsatt skattefordel 

 2021 2020 

+ Driftsmidler  20 357 849 18 083 679 

+ Utestående fordringer -44 000 -23 000 

- Skattem. fremf. underskudd som utlignes 10 184 031 10 338 123 

= Grunnlag utsatt skatt 10 129 818 7 722 556 

Utsatt skatt 2 228 559 1 698 962 

  

 

Note 4 - Egenkapital 

 Andelskapital /  Annen Sum  

 selskapskapital egenkapital egenkapital

   

Pr 1.1. 148 350 19 483 088 19 631 438 

Tilført fra årsresultat  1 871 560 1 871 560 

Andre transaksjoner: 350 0 350 

Pr 31.12. 148 700 21 354 648 21 503 348 

 

Andre transaksjoner består av: 

Nytegning B-andeler, 21 à 250 5 250 

Innløsning B-andeler, 18 à 250 -4 500 

Innløsning A-andeler, 4 à 100 -400 

Sum transaksjoner: 350 

 

Fordeling andelskapital pr 31.12. 

A-andeler, pålydende 100 77 andeler 

B-andeler, pålydende 250 564 andeler 
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Løfting av ny vegg på toppen av silo`n. Total høyde på Steinkjer Kornsilo 

er nå 48 meter 
 

 

 

  

 

Fullmakt 

  

Jeg gir med dette ______________________________________ 

 

fullmakt til å bruke min stemmerett på årsmøtet i  

Steinkjer Kornsilo SA den 6. april 2022 

 

Et medlem kan møte med fullmektig etter eget valg. 

 

 

 ____________________ ______________________________  

 Dato Underskrift  



 

Side   38 

Valgkomiteen sin innstilling til årsmøtet i 2022 

 

Leder: 
 

Anja Gotvasli 
 

Gjenvalg for 1 år 

 

Styre-

medlemmer: 

 

Leif Musum 

Margrete Haugum 

Trond Elden 

Bjørnar Solberg 

 

 

Ikke på valg 

Ikke på valg 

Gjenvalg for 2 år  

Gjenvalg for 2 år 

 
 

Nestleder: 

 

 

Leif Musum 

 

 

Gjenvalg 1 år 

 

Vara-

medlemmer: 

 

 

1 Ida Kjeldaas Sakshaug 

2 Ole Petter Riis 

 

 

Gjenvalg for 1 år 

Ny, ett 1 år 

 
 

Valgkomite: 
 

Leder 

Medlem 

Medlem 

 

 

Erling Tønne 

Gunn Odlaug Skei 

Per Erik Stavrum 

 

Ikke på valg 

Ikke på valg 

Ny for 3 år 

 

Godtgjørelser 

til 

tillitsvalgte: 

 

Godtgjørelse pr år: 

-styreleder kr 27.800, opp fra 27.000 

-styremedlemmer kr 9.350, opp fra 9.100 

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styreleder og 

styremedlemmer følger bedriftens lønnsutvikling. 

-valgkomiteens leder kr 3.100, uendret 

 

Godtgjørelse pr møte: 

-møter opp til 4 timer kr 1.450, uendret 

-møter fra 4 til 8 timer kr 2.400, uendret 

-møter over 8 timer kr 3.200, uendret 

Kjøregodtgjørelse etter statens satser og regulativ. 

 

                                Steinkjer den 1. mars 2022 
 

John Halvor Berg          Erling Tønne          Gunn Odlaug Skei 

 

 


