
Styrets informasjonsskriv for 2020 
BJONEROA KULTURBYGG AS, Org.nr 931 107 402 

 
 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
Bjoneroa Kulturbygg AS driver med utleie av bygg til skole- og kulturformål. Selskapets forretningsvirksomhet er rettet 
mot nærområdet med utgangspunkt i Gran kommune. 
 
Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 
Driftsinntektene viser en nedgang på kr 50.888 i 2020, tilsvarende en nedgang på 5,0% fra 2019.  
Hele bygget er utleid, men privat leie til mindre sammenkomster har gått drastisk ned grunnet korona-restriksjoner.  
Det har vært 2 større prosjekter av vedlikeholdsarbeider i 2020:  

• Ombygging av skvalperenner i bassenget grunnet lekkasje. Tidligere nød-reparasjon er nå permanent tettet. 
• Ombygging av inngangsparti med asfaltering. Gjort for å fjerne trapp og bedre tilgjengeligheten til bygget. 

Årsresultatet viser likevel at det ble et overskudd på kr 122.401 i 2020. Selskapets totalkapital pr 31.12.20 er kr 
1.654.659, sammenlignet med kr 1.713.239 året før. Bokført egenkapital pr 31.12.20 er kr 1.551.693 som tilsvarer 
93,77% av totalkapitalen. Den likviditetsmessige stillingen er god, og selskapet betaler sine forpliktelser i rett tid. 
 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Selskapet har ikke hatt aktiviteter tilknyttet forskning og utvikling i 2020. 
 
Fortsatt drift 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetningen. 

Arbeidsmiljø/likestilling 
Selskapet har ikke hatt fast ansatte i 2020. Gran kommune har ansvaret for renholdet gjennom leieavtalen. 
Vaktmesterutgifter faktureres selskapet fra Gran kommune. Det har ikke vært arbeidsulykker det siste aret. 
Selskapets styre består av 3 menn og 2 kvinner. Ut ifra antall ansatte og styrets sammensetning har selskapet ikke funnet 
det nødvendig å iverksette ytterligere likestillingstiltak. 
 
Ytre miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Andre forhold 
Det er ikke inntruffet omstendigheter etter avslutningen av årsregnskapet, utover det som er nevnt under punktet om 
fortsatt drift, som har betydning for å bedømme selskapet stilling eller resultat av driften. 
 
Disponering av resultat 
Årets overskudd, kr 122.401 er foreslått overført til annen egenkapital. 

 
 
 
Bjoneroa, den 30.09.2021 
 
 
 
Lars Christen Bjone,  Styrets nestleder 
Else Hagen Lyngstad,  Styremedlem 
Anne Cathrine Hansen,  Styremedlem 
Jon Frydenlund,  Styremedlem 
 
 
På vegne av styret: 
 
 
___________________  
 Martin Kostøl         
 Styreleder        
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