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Helgeland Folkehøyskole
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Note Salgsinntekter
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Note 10 Langsiktig gjeld
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Dette med bakgrunn i at skolen på grunn a historisk la e ele tall i en oppb ggingsfase il ha
beho for tilførsel a lik ide midler

Note 11 Skatt
Årets skattekostnad
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Ordinært res ltat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig inntekt
Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt på årets res ltat
Sum betalbar skatt i balansen

201

2

11

0

03

2 00 3

Skatteeffekten a midlertidige forskjeller som har gitt oppha til tsatt skatt og tsatte skattefordeler
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I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke tsatt skattefordel

Styrets årsberetning for 2019
Virksomhetens art og hvor den drives
Helgeland Folkehøyskole er en selveiende institusjon registrert som «Annet foretak ifølge norsk
særskolelov.» Skolen er eid av pinsemenighetene i Norge og drives av Stiftelsen Evangeliesenteret.
Skolen drives etter Lov om folkehøgskoler gjennom et eierstyre og et skolestyre. Skolen ligger på
Sandvik i Vefsn kommune i Nordland fylke.
Rettvisende oversikt over stilling og resultat
Skolen har siden en «restart» i 2012 hatt en positiv vekst, og styret er godt fornøyd med
årselevtallsutviklingen som er et av skolens viktigste måleparametre for suksess. Skolen er inne i en
endringsprosess hvor målet er å øke antall langkurselever med en tilsvarende reduksjon i antall
kortkurselever. 2020 er siste år hvor folkehøgskolene har anledning til å drive med
kortkursvirksomhet.
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Fortsatt drift
Regnskapsresultatet for 2019 viser et overskudd på kr. 1 006 919,- før skatt.
Forutsetningen for videre drift er tilstede med bakgrunn i fortsatt ordinær skoledrift og avtale med
Skanska Norge. Virksomheten drives i henhold til lov og forskrift.
Arbeidsmiljø
Det har ikke vært skader eller ulykker av alvorlig art i 2019.

Fraværsoversikt i 2019

Antall dager

I prosent

4 827

100 %

21

0,44 %

Lagtidssykefravær, over 3 dager

262

5,43 %

Sum, sykefravær

283

5,86 %

Sum arbeidsdager ut fra årsverk
Kortidssykefravær, 1-3 dager

Likestilling
Skolen har som mål å være en arbeidsplass der det er likestilling mellom menn og kvinner. Pr.
31.12.2019 hadde skolen 28 faste ansatte inklusive deltidsansatte. Det er 11 kvinner og 17 menn,
tilsammen 19,4 årsverk. Skolestyret besto av fem menn og to kvinner, og eierstyret besto av fire
menn og en kvinne (varamedlemmer unntatt).
Ytre miljø
Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet.

Mosjøen, 19. mai 2020
Kjetil Mørch, styrets leder

Svein Iversen, styrets nestleder

Trond Eriksen, styremedlem

Elisabeth Dreyer, styremedlem

Thore Bergum, styremedlem

Morten Lundgård, styremedlem ansattes rep.

Redvald Hjulstad, rektor

Tina Hellem, elevrep.

Styrets årsberetning er digitalt signert.
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ORIENTERING OM GJELDSSLETTEAKSJONEN OG
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret for Helgeland Folkehøyskole har hatt et ønske om å framlegge et forslag for årsmøtet om å endre
skolens selskapsform til aksjeselskap og gi menigheter som har lån eller ettergitte lån gitt gjennom
gjeldsletteaksjonen tilbud om å konvertere lån til aksekapital og overkursfond. Dette er et resultat av en
henvendelse fra Brønnøysundregisteret med informasjon om plikt om å endre selskapsform, samt vedtak
i årsmøtet i 2019 hvor skolen ble bedt om å kontakte den enkelte menigheter som har lån til skolen
gjennom gjeldssletteaksjonen.
Et slikt forslag vil kreve behandling i den enkelte menighets årsmøte eller menighetsmøte. I den
situasjonen som har vært gjeldende etter utbruddet av COVID-19 har det for det fleste menigheter ikke
vært mulighet for å gjennomføre slike møter. Styret har derfor valgt å utsette prosessen og den
medfølgende saksbehandlingen.
Styret vil derfor komme tilbake med nærmere informasjon til menighetene høsten 2020, og som et ledd i
denne prosessen inkalle til et ekstraordinært årsmøte for Helgeland Folkehøyskole.

