Spikkestad, 15. mar 2019

Styrets beretning 2018 for IL R.O.S. Arena AS og IL R.O.S. Arena Drift AS
Kravet til årsberetning for små foretak falt ble opphevet 1. januar 2018. Styret velger derfor å gi en
kort oppsummering av driften i selskapene for 2018. For detaljer rundt regnskapet vises til
årsregnskapet for selskapene, som er tilgjengelig på vår hjemmeside.
Driften av ROS Arena fungerer etter planen, og det er høy aktivitet i hallen. Alle ukedager er fullt
utleid, og det er utleie de fleste helger. Vi har også klart å øke utleie til eksterne aktører i helger og
ferier i forhold til fjoråret, uten at dette har gått på bekostning av egne lags muligheter til
arrangementer og treninger. Samarbeidet med skolen fungerer bra, og vi har gode avtaler med lokale
bedrifter som sponsorer. Mange av bedriftene benytter ROS Arena til egne aktiviteter, og vi opplever
et positivt samarbeid rundt dette.
Økonomien i selskapene må ses i sammenheng, og resultatet for 2018 anses som godt. IL R.O.S.
Arena AS (eiendomsselskapet) hadde et positivt resultat på kr 297 947, budsjettert kr 302 000. IL
R.O.S. Arena Drift AS (driftsselskapet) hadde et positivt resultat på kr 474 501, budsjettert kr 56 000.
Dette er en markert bedring fra fjoråret, og skyldes hovedsakelig noe mer utleie og driftstilskudd enn
budsjettert, periodisering ifm endring av faktureringsrutiner og god kontroll på kostnadene på tross
av høyere strømpriser. Det gjøres et konsernbidrag fra IL R.O.S. Arena Drift AS til IL R.O.S. Arena AS,
det er i eiendomsselskapet verdiene ligger og der vi ønsker at kapitalen skal bygges opp til fremtidige
investeringer og utbedringer. Resten av overskuddet i IL R.O.S. Arena Drift AS tilføres egenkapitalen.
Likviditeten i begge selskapene er god, spesielt i eiendomsselskapet på grunn av avskrivninger på
bygningsmassen. Kapitalen er besluttet plassert på høyrentekonto. Alle lån er avdragsfrie frem til
våren 2021, med fastrenteavtale av varierende lengde.
Styret har jobbet med fremtidige planer for utvidelsen av ROS Arena. Det er også jobbet med
kommunen, både Røyken og Asker, for en intensjonsavtale om leie på dagtid. Noen kostnader er
påløpt til dette prosjektet, og vi forventer også mindre kostnader for planlegging i 2019. Det er ikke
gjort planer om større kostnader eller byggestart.
Styret er fornøyd med driften og resultatet i begge selskaper for 2018, og forutsetningen om fortsatt
drift er tilstede.
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