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Hapro Electronics AS er ledende tilbyder innenfor EMS med elektronisk og mekatronisk sammen- 
stilling. Vi leverer alt fra små protoserier til store volumproduksjoner av kretskort, og komplette enheter til 
kunder innenfor Forsvar, Industri, Miljø, Offshore/Subsea og Telecom. Våre fasiliteter og høyteknologiske 
utstyr sammen med ekspertisen hos våre ansatte gjør oss i stand til å møte våre kunders forventninger i 
krevende bransjer. 

Vi er en fleksibel elektronikkprodusent, vi sørger for innkjøp, sammenstilling, testutvikling, testing og 
shipping helt frem til sluttbruker. Vi kan også tilby en rekke spesialtjenester etter behov, som lakkering av 
kretskort, støping og trykktesting. Vi produserer etter relevante kvalitetsstandarder ned IPC-sertifiserte 
ansatte, og bedriften er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og AQAP 2120. 

Om Hapro Electronics

Førstevalget som profesjonell elektronikkprodusent 
og partner

Hapro Electronics er kvalitetsprodusent og partner
innen elektronikk og mekatronikk

• Åpenhet og ærlighet
• Lojalitet og gjensidig respekt
• Ansvarlighet og engasjement
• Positivitet og humør

VÅR VISJON

VÅR FORRETNINGSIDÉ

VÅRE VERDIER



3Hapro Electronics AS      Årsrapport 2018

Selskapets styre

Roger Kyseth 
Styreleder 

Nan Rogstad 
Nestleder 

Iver Christian 
Olerud

Gro Anita  
B. Hagaseth

Jørn Øystein 
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Observatør 
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Karlsen 

Observatør 

Tor Asak Giæver
Adm. dir.

 Omsetning:   MNOK  383
 EBITDA:   MNOK    15
 Driftsresultat:  MNOK    10
 Egenkapital:  MNOK  115 (49 %)

NØKKELTALL 2018
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Årets første 8 måneder utviklet seg positivt for Hapro  
Electronics hvor både omsetning og resultat ble i 
henhold til budsjett. Ved gjennomgang av prognoser 
fra våre kunder i månedsskiftet august september så 
vi at Telecommarkedet varslet en relativt stor svikt i 
omsetning. På bakgrunn av dette ble omsetnings-
prognosene justert noe ned i forhold til budsjett. Vi 
har likevel greid å oppnå budsjettert driftsresultat. 
 

Hapro Electronics har satset på 4 ulike markeds- 
segmenter, Telecom, Forsvar, Offshore/Subsea og 
Industri. Denne fordelingen er viktig for oss da vi har 
en fin balanse i omsetning selv om markedene  
utvikler seg noe opp og ned i forhold til hverandre. 
Det er en god spredning i salget, hvor vi i dag har 50 
aktive kunder. Dette gir en god risikospredning i  
forhold til endringer eller bortfall av kunder. 
 

Vi jobber fortsatt med utvikling av kundeporteføljen 
og har god dialog og muligheter eksempelvis mot 
nyttekjøretøyindustrien. Vi skal fortsette vårt fokus 
mot gründere og være selektive i forhold til de vi ser 
størst vekstpotensial i. Den svært anstrengte og  
krevende komponentsituasjonen i 2018 har ført til  
sikringskjøp og økte lagerverdier noe som belaster 
vår likviditet mer enn ønsket.
 

Den globale utviklingshastigheten i forhold til digitali- 
sering og nye teknologier er nærmest eksponentiell. 
Dette stiller store krav til organisasjonen hvor vi  
løpende må utvikle kompetansen i alle ledd. Likeså 
må vi forberede oss på hyppige endringer hvor  
kundene er den viktigste premissgiveren for dette.

 
For å styrke vår akademiske kompetanse i Hapro  
Electronics, har vi inngått en samarbeidsavtale med  

Universitetet i Sør-Øst Norge hvor vi fra høsten 2019 
skal ansette en industri-masterstudent. Likeså skal vi 
styrke oss med akademisk kompetanse både på IT 
siden og innen faget automatisering og robotisering. 

Kontinuerlig forbedring, prosessutvikling og leder-
skap skal utvikles og styrkes framover. Gode ledere 
med klart definerte ansvarsområder skal utvikles slik 
at kvalitet i alle ledd i organisasjonen forbedres.  
Begrepet «rett fra meg til neste ledd i verdikjeden» 
skal bli en naturlig måte å jobbe på. 
 

Vi skal øke vårt fokus og engasjement mot NCE 
Raufoss og det nye Manufacturing Technology  
Catapult Center (MTNC). Dette blir et senter hvor nye 
teknologier og prosesser kan testes ut før man velger 
å investere. En læringsfabrikk er under etablering og 
det planlegges også en Lean Lab med Industri 4.0 
fokus. Dette vil gi oss store muligheter til å benytte 
nye læringsarenaer. 
 

EUs forordning for personvern ble norsk lov i 2018, og 
gammelt regelverk ble erstattet. Hapro Electronics 
AS har jobbet godt med GDPR sammen med både  
morselskap og søsterselskap. Det er gjennomført 
kurs innen GDPR, for tillitsvalgte/datatillitsvalgte, lønn, 
personal/HR og IT.

Ved utgangen av 2018 har vi lagt bak oss et år med 5 
% omsetningsvekst sammenlignet med 2017 og vi 
forventer ytterligere vekst i 2019. Det råder stor  
optimisme hos våre kunder hvor det signaliseres økte 
volum i flere markedssegmenter. Forbedrings- 
arbeidet er økende og alle våre KPI’er utvikles og skal 
måles i sanntid. 

2018, det første hele driftsåret som eget aksjeselskap
 
2018 var det første hele driftsåret for Hapro Electronics AS. Det var knyttet mye 
optimisme til dette året da vekst og utvikling gjennom 2017 ble gjenspeilet i  
budsjettene for 2018. 

Adm. direktørs beretning
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Jeg vil med dette få takke alle medarbeidere for  
innsatsen og samarbeidet i 2018. Selv om jeg kun har 
vært 4 måneder i Hapro føler jeg allerede en sterk  
tilhørighet til selskapet. Likeså at alle i konsernet har 
tatt godt imot meg og viser respekt for det jeg står for. 
Dette skaper stor trivsel og gir mye energi. Vi har et 
stort forbedringspotensial i flere prosesser og ledd i 
organisasjonen, men med god samhandling og  
involvering skal vi jobbe i samme retning mot våre  
felles mål. I 2019 skal vi jobbe for å bli litt bedre hver 
dag alle sammen.

Vil også rette en stor takk til våre lojale og gode  
kunder, store som små. Dere er våre viktigste  
interessenter! Takker også våre leverandører som 
gjør sitt beste for at vi skal lykkes. 

Til sist en stor takk til styre og eiere og den tillitt dere 
viser oss både i opp- og nedturer. Vi gleder oss til nye 
utfordringer og muligheter gjennom 2019!

Tor A. Giæver 
Adm. direktør
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Styrets årsberetning

Hapro fikk ny  
adm. direktør.  
Tor Asak Giæver 
tiltrådte den  
1. sept. 2018 

Virksomhetens art og innhold
Hapro Electronics AS er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det 
profesjonelle elektronikkmarkedet. Bedriften leverer produkter og tjenester til 
kunder innen segmentene Telecom, Subsea/Offshore, Forsvar og Industri.  
Tjenester tilbys innen testutvikling og test, produksjon, sammenstilling,  
service, logistikk og distribusjon. Selskapet har hovedkontor i Mohagasvingen 
8 på Jaren i Gran kommune.

Virksomheten i 2018
Hapro Electronics AS fikk ny administrerende direktør fra 1. september 2018. 
Erik Lundbekk gikk av med pensjon og Tor Asak Giæver tiltrådte som ny sjef 
fra samme dag. Styret takker Erik for god innsats gjennom 10 år og ønsker Tor 
velkommen som ny adm. direktør for selskapet. Hapro Electronics AS har økt 
salget med om lag 5 % og viser en god utvikling. Selskapet er fordelt på fire 
markedssegmenter og har over 50 aktive kunder. Dette er en god risiko- 
spredning og gir stor markedsmessig trygghet. 

Digitalisering og globale utviklingstrekk gjør at selskapet må utvikle ny  
kompetanse for å beholde sin posisjon og konkurransekraft. De må tiltrekke 
seg mer akademisk kompetanse både på IT-siden og innen automatisering 
og robotisering for å være bedre rustet mot både nære og fremtidige utfordringer 
og krav. Markedsarbeidet utvikles kontinuerlig hvor både eksisterende og  
potensielt nye kunder betjenes på beste måte. Samarbeidet med Startup Lab 
i Oslo er viktig. Det gir selskapet mulighet til å påvirke gründerbedrifter, som 
vi ser et tydelig vekstpotensial i, til å samarbeide med Hapro.

Det er jobbet godt med å videreutvikle gode relasjoner mot både leverandører 
og kunder grunnet en svært anstreng global mangel på elektronik- 
komponenter. Dette har vært helt avgjørende for å klare leveransene gjennom 
2018. Situasjonen har ført til sikring av komponenter og oppbygging av  
varelagre til nivåer som er utfordrende. Det er derfor etablert prosesser for å  
bygge dette ned til akseptabelt nivå i løpet av 2019. Det er ingen tegn som 
tyder på at komponenttilgangen blir bedre med det første.

Kvalitet og leveransepresisjon har et forbedringspotensial. Dette har selskapet 
satt fokus på og skal gjennom 2019 forbedres og vil framover være et enda 
viktigere konkurransefortrinn sammen med konkurransedyktige priser og  
betingelser. Nye kunder innen grønn teknologi og nyttekjøretøy er på vei inn i 
kundeporteføljen. Dette kan gi spennende prosjekter fram i tid. 

Vekst innen telecom-, forsvars- og til dels industrisegmentet gir grunn til  
optimisme. Prototypleveranser er økende, noe som gir et stort potensial til 
senere kundeordre. 

Offshore/Subsea-segmentet preges fortsatt av noe usikkerhet og noe lavere 
aktivitet enn man hadde forventet. Det er allikevel potensiale for forsiktig vekst.  

Forbedringsarbeidet er satt tydeligere på dagsordenen. Dette skal systemati-
seres og styrkes hvor fokus skal rettes mot det som skaper verdi for kunden 
ved å fjerne kilder til sløsing og tap. 

Omsetning, resultat og finansiering
Driftsinntektene er på MNOK 383. Dette representerer en økning på 5 %  
sammenlignet med foregående år (helt driftsår). Driftsresultatet er på MNOK 
9,8, og resultat før avskrivninger (EBITDA) er på MNOK 14,6. Selskapet er 
sunt finansiert, og har en egenkapital på MNOK 115, som representerer en 
egenkapitalandel på 49 %. Det er i 2018 gjennomført en kapitalforhøyelse i 
selskapet. Morselskapet Hapro AS har tilført MNOK 8,6 i økt egenkapital.

Egenkapitalen er  
MNOK 115
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Vi skal i 2019 
ansette ressurser 
innen IT og  
robotisering/ 
automatisering

Et grundig 
HMS-arbeid er 
forankret i hele 
organisasjonen, 
det sikrer trygg 
arbeidsplass og 
faglig utvikling 
hos ansatte

Finansiell risiko 
Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Hovedsakelig er 
handelen i USD og EUR, i tillegg til norske kroner. Valutarisiko søkes  
redusert gjennom matching av kjøp/salg i samme valuta, terminsikringer 
og valutaforutsetninger i prisavtalene. Renterisiko anses begrenset. 

Forskning og utvikling
Hapro Electronics deltar ennå ikke i offentlig finansierte FoU prosjekter, 
men har egen fokus på utvikling av arbeidsprosesser, metoder og  
teknologi. Vi skal i 2019 ansette ressurser innen IT og robotisering/ 
automatisering med akademisk bakgrunn for å styrke vår utviklings- og 
innovasjonsevne. I tillegg ansettes fra høsten 2019 en industri- 
masterstudent fra Universitetet i Sør-Øst Norge i samarbeid med NCE 
Systems Engineering på Kongsberg. Engasjementet går over 2 år med 
50 % tilstedeværelse i bedrift. Dette gir oss mulighet til å etablere FoU 
prosjekter som senere kan føre til prosjekter med offentlig medfinansiering. 

Det er etablert en styrket kontakt med NCE Raufoss og NTNU på Gjøvik. 

Personell, helse, miljø og sikkerhet 
Hapro Electronics AS hadde ved årsslutt 225 ansatte, som representerer 
218 årsverk. I disse tallene ligger det tre lærlinger og en vikar. Det er 
også inkludert tre ansatte på varig lønnstilskudd (VLT). I tillegg har  
selskapet knyttet til seg 12 stk. tilkallingsvikarer/ sommervikarer. 

Hapro er en IA bedrift og har fokus på IA-avtalens tre delmål. Det er  
utarbeidet en egen IA-handlingsplan. Arbeid med nærvær/sykefravær 
må sees som et langsiktig arbeid. Akkumulert nærvær for 2018 ble  
93,4 %. Dette er en liten bedring fra 2017.

Et grundig HMS-arbeid, forankret i hele organisasjonen, sikrer trygg  
arbeidsplass og faglig utvikling hos ansatte. Selskapet har som en del 
av sitt systematiske HMS-arbeid, løpende kartlegging og vurdering av 
risikoforhold. Verdensdagen for psykisk helse med markert på Hapro for 
niende året på rad, hvor hensikten er å ufarliggjøre og hjelpe ansatte 
som måtte ha behov for det. I tillegg ble det gjennomført en HMS-uke for 
andre året på rad med bl.a. temaer som Akan, ergonomi og psykisk 
helse. Forbedringer vurderes og drøftes i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. 
Årlige handlings-planer som beskriver fokusområder, planlagte aktiviteter 
og mål, behandles og drøftes i utvalgene i samarbeid med arbeidstaker-
organisasjoner, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. 

Fokuset har vært å digitalisere rutiner innen avvikshåndtering, risiko- 
vurderinger og gjennomføring av vernerunde. 

Selskapet hadde 1 skade med fravær som gir en H-verdi (antall skader 
ført til fravær pr. mill. arbeidede timer) på 4,9. Bedriftens industrivern er 
dimensjonert og trent i forhold til definerte krav, samt mulige nød- og 
ulykkessituasjoner som er fremkommet i risikovurderinger. 

Styret har behandlet og vurdert bedriftens arbeid med GDPR, og  
arbeidet er gjennomført tilfredsstillende.

I 2018 ble det arrangert et sommerfest i Hadeland Kultursal hvor tidligere 
adm. direktør Erik Lundbekk gikk av med pensjon og ble behørig takket 
av for 10 års lederskap av Hapro. Selskapet har også hatt et jubileums- 
arrangement for ansatte med 25 og 30 års ansettelse. 
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Hapro samarbeider 
med Universitetet i 
Sør-Øst Norge og 
NTNU Gjøvik 

Som et helsebringende tiltak er alle treningsapparater som tidligere sto i 
Alfabygget i Brandbu flyttet til Mohagen. Her er det et tilbud til alle ansatte 
i et rikt mangfold av fine treningsapparater. Hapro BIL organiserer og 
tilbyr aktiviteter som bl.a. gruppetrening og fjellturer. 

Julebord på Hadeland Gjestegård dannet en fin avslutning på et godt år 
for Hapro Electronics.  

Etikk og samfunnsansvar 
Hapro har etablert et sett med etiske retningslinjer som regulerer  
virksomhetens forretningspraksis og medarbeideres atferd i relasjoner 
der selskapet er involvert. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsan-
svar både lokalt og globalt, herunder motarbeidelse av korrupsjon, 
hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på 
miljø og klima. Dette utøves gjennom en dialog med kunder og  
leverandører. 

Hapro Electronics er også medlem i NCE Raufoss hvor man ønsker å 
lære av annen konkurranseutsatt industri. Samarbeidsavtale med  
Universitetet i Sør-Øst Norge er inngått hvor selskapet fra høsten 2019 
skal ansette en industri-masterstudent. Ut over dette samarbeider vi 
med lokale skoler. Det er også ført samtaler med NTNU på Gjøvik om 
mulig prosjektsamarbeid. 

Selskapet støtter lokale lag og foreninger økonomisk og har et aktivt 
forhold til Hadelandshagen hvor vi også gir bidrag til driftsstøtte. 

For tiden har selskapet 3 lærlinger i produksjonen.

Ytre miljø 
Siden Hapro Electronics AS er datterselskap i konsernet Hapro AS vil 
ytre miljø behandles utførlig der. Dette fordi det er Hapro AS som er 
godkjent iht. ISO 14001.

Likestilling 
Bedriften legger vekt på at likestilling mellom kjønnene resulterer i like 
muligheter for faglig og personlig utvikling. Bedriftens fleksible arbeids-
tidsordninger tilrettelegger for å kombinere jobb og familieliv på en god 
måte. Blant ansatte i Hapro Electronics AS var det 59 % menn og 41 % 
kvinner ved utgangen av 2018. Ledergruppen består av 7 menn og 1 
kvinne. Styret består av tre aksjonærvalgte- (en kvinne og to menn) og 
to ansattvalgte styremedlemmer (en av hvert kjønn).

Aksjer og aksjonærforhold
Aksjekapitalen er på kr. 1.500.000,-, fordelt på 30 aksjer a kr. 50.000,-. 
Alle aksjene eies av morselskapet Hapro AS

Framtidsutsikter 
Hapro Electronics er preget av stor optimisme inn mot 2019 hvor det er 
budsjettert med videre vekst. Bedriften er også i en solid finansiell  
situasjon. Selskapet har svært gode kunde- og leverandørrelasjoner og 
jobber hver dag for ytterligere å styrke dette gjennom samhandling og 
medvirkning i en situasjon hvor det er en global underkapasitet på  
elektronikkomponenter. Økt grad av digitalisering vil påvirke, men dette 

Hapro AS

Kvinner 41 %

Menn 59 %

Kjønnsfordeling

Hapro BIL tilbyr 
en rekke aktiviteter
som gruppetrening 
og fjellturer 
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kan snus til selskapets fordel ved utvikling av kompetanse samtidig som 
det også må rekrutteres mennesker med høyere utdanning. Med dette 
som bakteppe er selskapet godt rustet til å møte endringer i markedene. 
Mangelen på elektronikkomponenter globalt sett vil fortsette i 2019 og 
kanskje lenger, noe som gjør at kapitalbindingen er økt gjennom større 
komponentlager for å være leveringsdyktige. Dyktige medarbeidere 
innen logistikk og marked, som står både leverandører og kunder nære, 
jobber kontinuerlig for å redusere kapitalbindingen.
 
Fortsatt utvikling av medarbeidernes kompetanse og investering i ny  
teknologi vil være avgjørende for å utvikle selskapet i et tøft konkurranse- 
utsatt marked. 

Bedriften er en viktig aktør i Innlandet og i Hadelandsregionen. Dette tas 
på alvor og selskapet deltar i mange og forskjellig nettverk for å bidra, 
men også for å lære.

Hapro Electronics AS har god og framtidsrettet ordrereserve, noe som 
gir all grunn til optimisme ved god forvaltning av prosjektporteføljen og 
kunderelasjonene.

Fortsatt drift 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultatet 
for 2018 og langsiktige prognoser legges til grunn. 2018 viser økonomisk 
framgang.

Total egenkapital pr. 31.12.18 er på MNOK 115, hvorav MNOK 1,5 er  
aksjekapital. Dette gir en egenkapitalandel på 49 %.

Disponering av årets resultat.
Årsresultat er TNOK 6.065. Styret foreslår at TNOK 8.740 avsettes til 
konsernbidrag, og at TNOK 2.675 overføres fra annen egenkapital.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for god innsats og godt  
samarbeid i 2018.

Jaren, 15. februar 2019

Roger Kyseth 
Styreleder

Nan Rogstad

Iver Christian Olerud

Gro Anita B. Hagaseth

Jørn Øystein Ukkelberg

Tor Asak Giæver
Adm dir. 
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(1 000 kr) Note 2018 2017

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 382 633 197 447 

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad 3 215 804 106 666

Beholdningsnedgang varer i arb/ferdigvarer 3 (3 811)  2 038

Lønn og sosiale kostnader 4 115 690  56 061 

Ordinære avskrivninger 5 4 758 1 815

Andre driftskostnader 40 345 19 949

SUM DRIFTSKOSTNADER 372 786 186 529

DRIFTSRESULTAT 9 848 10 918

FINANSPOSTER

Finansinntekter 6 6 471  1 733 

Finanskostnader 6 (8 214) (3 422)

NETTO FINANSPOSTER (1 743)  (1 689) 

RESULTAT FØR SKATT 8 104 9 229

Skattekostnad 14 2 040  2 340   

ÅRSRESULTAT 6 065  6 889

Overføringer:

Avsatt konsernbidrag  8 740 1 133

Avsatt til annen egenkapital 0 5 756

Overført fra annen egenkapital 2 675 0

SUM OVERFØRINGER 6 065 6 889

Resultatregnskap

Gro Anita B. Hagaseth Jørn Øystein Ukkelberg Tor Asak Giæver 
Adm. direktør

Jaren, 15. februar 2019

Roger Kyseth 
Styreleder

Nan Rogstad Iver Christian Olerud
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Balanse pr. 31.12.18

(1 000 kr) Note 2018 2017

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER

Utsatt skattefordel 12 3 440 2 869

SUM IMMATERIELLE EIENDELER 3 440 2 869

VARIGE DRIFTSMIDLER

Maskiner og anlegg 5 21 987 14 771

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5 3 552 1 199

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 25 539 15 970

SUM ANLEGGSMIDLER 28 979 18 839

OMLØPSMIDLER

Lager av varer og annen beholdning 3 129 805 107 636

FORDRINGER

Kundefordringer 7 70 904 50 953

Andre kortsiktige fordringer 1 599 232

Konsernfordringer 11 0 66

SUM FORDRINGER 72 504 51 251

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 3 654 3 669

SUM OMLØPSMIDLER 205 963 162 556

SUM EIENDELER 234 942 181 396
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(1 000 kr) Note 2018 2017

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital 9 1 500 1 200

Overkurs 10 110 276 101 976

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 111 776 103 176

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 10 3 081 5 756

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 3 081 5 756

SUM EGENKAPITAL 114 856 108 931

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Konserngjeld 11 130 0

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 11 130 0

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 48 532 33 781

Skyldig offentlige avgifter 17 693 13 568

Konserngjeld 11 31 085 14 231

Annen kortsiktig gjeld 11 645 10 885

SUM KORTSIKTIG GJELD 108 955 72 464

SUM GJELD 120 085 72 464

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 234 942 181 396

Gro Anita B. Hagaseth Jørn Øystein Ukkelberg Tor Asak Giæver 
Adm. direktør

Jaren, 15. februar 2019

Roger Kyseth 
Styreleder

Nan Rogstad Iver Christian Olerud
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Kontantstrømanalyse

(1 000 kr) 2018 2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat 6 065 6 889

Tap/gevinst salg av driftsmiddel (138) -

Ordinære avskrivinger 4 758 1 815

Endring varebeholdning (22 169) (107 636)

Endring kundefordringer (19 951)  (51 019)

Endring andre fordringer (1 367)  (232) 

Endring leverandørgjeld 14 751  33 781

Andre tidsavgrensningsposter (4 359) 114 327

= Netto likviditetsendring fra virksomheten (22 410) (2 075)

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av driftsmidler 138 -

Investeringer i maskiner og utstyr (14 327) (7 026)

=Netto likviditetsendring fra investeringer (14 189)  (7 026)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av egenkapital/kapitalforhøyelse 8 600

Økning i langsiktig gjeld 11 130

Endring driftskreditt 16 854 12 740

=Netto likviditetsendring fra finansiering 36 584 12 740

Netto økning (reduksjon) i likvider gjennom året (15) 3 639

+ Likviditetsbeholdning pr. 01.01 3 669 30

= Likviditetsbeholdning pr. 31.12 3 654 3 669
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NOTE 2 – DRIFTSINNTEKTER

(1 000 kr) 2018 2017

Salg i Norge 350 935 183 366

Eksport. Avgiftsfritt salg 31 698 14 081

Sum driftsinntekter 382 633 197 447

NOTE 3 – VAREBEHOLDNING

(1 000 kr) 2018 2017

Beholdning av råvarer 78 132 59 774

Beholdning av varer i arbeid 22 138 21 187

Beholdning av ferdigvarer 29 535 26 675

129 805 107 636

Noter til regnskapet

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
 bestemmelser og god regnskapsskikk.

Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
 anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal betales innen et år er klassifisert som om-
løpsmidler. Trekk på kassekreditt, leverandørgjeld og offentlige
avgifter m.m. er klassifisert som kortsiktig gjeld.  

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leverings-
tidspunktet.

Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, og 
fordeles lineært (se note 5). 

Skatt
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat 
før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot 
egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt, (skatt 
på årets direkte skattepliktig inntekt) og endring i netto utsatt 
skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i  
balansen.

Varebeholdning
Råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig 

verdi. Det er gjort fradrag for ukurante vare. Varer i arbeid er 
igangsatt produksjon mot ordre, og er vurdert til tilvirkningskost. 
Ferdigvarer er også, i sin helhet, produsert til ordre og vurdert til 
tilvirkningskost. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for tapsavsetning. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Valuta
Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på 
transaksjonstidspunktet. Selskapet har konti i ulike valutaer. Likvi-
de midler og trekk, samt fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er 
avstemt etter balansedagens kurser. Det samme med 
terminkontrakter valuta.  
 
Agio/disagio er ført etter bruttoprinsippet og som finansposter i 
regnskapet. 

Pensjoner
Selskapet har en innskuddsbasert tjenestepensjon og AFP ord-
ning. for alle ansatte. Selskapet setter månedlig inn penger på de 
ansattes pensjonskonto.

Konserntilknytning 
Hapro Electronics AS er en del av Hapro-konsernet og inngår i 
Hapros konsernregnskap pr. 31.12.18. Morselskap er Hapro AS 
(org.nr 923 971 025) 

Kontantstrømanalyse
Er satt opp i samsvar med NRS(F) kontantstrømoppstilling.
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NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE M.M.

(1 000 kr) 2018 2017

Lønn og feriepenger 95 505 44 769

Arbeidsgiveravgift 14 152 7 845

Innskuddsbasert tjenestepensjon 2 967 1 632

Andre pensjonskostnader (AFP) 1 523 777

Andre ytelser 1 543 1 038

Sum lønn og sosiale kostnader 115 690 56 061

2018 2017

Antall årsverk 215 110

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og foretaket har pensjonsordning som 
oppfyller kravene etter loven.

Administrerende direktør lønnes av morselskapet Hapro AS.

Revisor/styret
Revisjonshonorar for 2018 utgjør: 
 

Lovpålagt revisjon NOK 142 682

Andre tjenester/bistand NOK 27 813

Annen bistand NOK 18 150

Sum NOK 188 645

Det er utbetalt NOK 330 000,- i styrehonorarer til ansattes representanter. Aksjonærvalgte, som også sitter i styret i morselskapet, godt-
gjøres fra morselskapet Hapro AS.

NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER – AVSKRIVNINGER

(1 000 kr) Maskiner Iventar  o.a. Sum

Kostpris ved årets inngang 14 416 3 369 17 785

Tilgang 12 777 1 800 14 577

Salg/utrangert (1 063) (802) (1 865)

Anskaffelseskost 31.12 26 130 4 367 30 497

Akkumulerte avskrivninger 4 143 815 4 988

Bokført verdi 31.12 21 987 3 552 25 539

Årets avskrivninger 3 947 811 4 758

Avskrivningssats 15 - 33 %

NOTE 6 – FINANSPOSTER

(1 000 kr) 2018 2017

Renteinntekter bank og fordringer 397 4

Agioinntekter 6 074 1 649

Sum finansinntekter 6 471 1 733

Rentekostnader lån og lev. gjeld (829) (166)

Disagio (7 385) (3 256)

Sum finanskostnader (8 214) (3 422)

Netto finans (kostnader) (1 743) (1 689)
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Finansiell risiko
Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Hovedsakelig er handelen i US dollar og Euro, i tillegg til norske kroner. Valutarisiko 
søkes redusert gjennom matching av kjøp/salg i samme valuta, valutahandel og valutaforutsetninger i prisavtalene. Renterisiko anses 
begrenset, ut fra størrelse på gjeld og langsiktige renteprognoser.

NOTE 7 – KUNDEFORDRINGER

(1 000 kr) 2018 2017

Kundefordringer 73 404 53 453

Avsatt til tap på krav (2 500) (2 500)

Kundefordringer oppført i balansen 70 904 50 953

NOTE 8 – BANKINNSKUDD OG DRIFTSKREDITT

Sum bankinnskudd er på TNOK 3 654 og gjelder skattetrekk. Selskapet inngår i konsernets konsernkontostruktur Netto trekk på bank-
konti, TNOK 19.735 er en del av mellomværende med konsernselskapet, se note 11.

NOTE 9 – AKSJEEIERE 

Selskapet er 100 % eid av Hapro AS. Aksjekapitalen er kr 1 500 000,- fordelt på 30 aksjer á kr. 50 000,-

NOTE 10 – EGENKAPITAL 

(1 000 kr)
Aksje- 

kapital Overkurs
Opptjent 

egenkapital Sum

Egenkapital 01.01 1 200 101 976 5 756 108 931

Emisjon 300 8 300 8 600

Konsernbidrag (8 740) (8 740)

Årsresultat 6 065 6 065

Egenkapital 31.12 1 500 110 276 3 081 114 856

NOTE 11 – MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAP

(1 000 kr) 2018 2017

Kundefordringer mot Hapro AS 0 (36)

Leverandørgjeld til Hapro AS 0 14

Trekk konsernkonto bank 19 735 0

Konsernbidrag 11 350 1 490

Sum kortsiktig konserngjeld 31 085 1 468

Langsiktig lån 11 130 0

Morselskpaet Hapro AS har etablert en konsernkontoavtale med selskapets hovedbankforbindelse. Ordningen omfatter Hapro AS, 
Hapro Electronics AS og Hapro Jobb og Karriere AS. I Hapro AS sitt regnskap presenteres konsernets netto innskudd/trekk for samtlige 
konsernselskaper. Dette innebærer at Hapro Electronics AS sine netto innskudd/trekk regnskapsføres som mellomværende med  
Hapro AS
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NOTE 12 – SKATTEKOSTNAD

(1 000 kr)

Årets skattekostnad fremkommer slik 2018 2017

Betalbar skatt - -

Endring i utsatt skatt (571) 1 982

Skatteeffekt av konsernbidrag 2 610 358

Skattekostnad 2 039 2 340

(1 000 kr) Konsern

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: 2018 2017

Årets betalbare skattekostnad 2 611 358

Skatt på avgitt konsernbidrag (2 611) (358)

For lite/mye avsatt skatt tidligere år - -

Betalbar skatt i balansen - -

(1 000 kr) Konsern

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 2018 2017

Årsresultat før skatt 8 104 9 229

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (23 %) 1 864 2 215

Skatteeffekten av følgende poster: Konsern

Andre ikke fradragsberettigede kostnader 19 -

Virkning av endringer i skatteregler og -satser 156 125

Skattekostnad 2 040 2 339

Effektiv skattesats 25 % 25 %

Størrelsen på utsatt skatt knyttet til poster ført direkte mot egenkapitalen:

Endring utsatt skatt vedrørende utsatt skatt01.07.17 0 (325)

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

(1 000 kr)

2018 2017

Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Driftsmidler  2 232 - 3 304 -

Varer 765 -  1 042

Fordringer 550 575

Andre forskjeller - 107 32

Sum 3 547 107 3 911 1 042

Ikke balansert utsatt skattefordel - -

Netto utsatt fordel/forpl. i balansen 3 440 - 2 869 -

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.
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Revisors beretning
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Til generalforsamlingen i Hapro Electronics AS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Hapro Electronics AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 6 064 686. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
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 2018, og av dets resultater og 
kontantstrømmer 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. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

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. 
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side 2 
Uavhengig revisors beretning – Hapro 
Electronics AS 

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 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 og årsberetningen. 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 dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 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 årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
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