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STYRETS BERETNING 2016 

Virksomhetens art og hvor den drives  
Virksomheten er lokalisert i Øvre Årdal.  
Selskapet driver rådgivning, prosjektledelse og undervisning innenfor strategisk ledelse, 
organisasjonsutvikling og ikt i offentlig sektor. 
Styre 
Styret har slik sammensetning: 
Jan Øhlckers, styreleder 
Beate Ravn Øhlckers, medlem 
Lars Ravn Øhlckers, medlem 
Jonas Ravn Øhlckers, medlem 
Oppdrag 
Oppdragsmengden i 2016 er god. Flere av oppdragene går over i 2017 (se: www.vidsyn.as) . 
Styret regner likevel med nedgang i oppdragsmengden etterhvert, men venter likevel et 
resultat som vil gi rom for utbytte også for 2017. 

Rådgivning 

Sogn og Fjordane fylkeskommune  

• Enestyre (fram til mars 2017) og daglig leder i F1 Holding as (eier fylkeskommunen sine 
aksjer i Fjord1 as) 

• Salg av F1 Holding as til Torghatten ASA/Havilafjord AS – forberedelse og 
gjennomføring 

• Daglig leder i Sogn og Fjordane Holding as (frå desember 2016) 
• Rådgivning i andre eiersaker, som regionreforma og overføring av aksjane i Sogn og 

Fjordane Energi til Sogn og Fjordane Holding as 

Innovasjon Norge 

• Carbo Lucra as – mentor for lokal gründer 
• Vyssen Norge – mentor for lokal gründer 

Prosjektledelse 

Interessefellesskapet for rv. 52 Hemsedalsfjellet 

• Sekretariat saman med Oddvar Flæte v/Helgaro as 

http://www.vidsyn.as/
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Kaupanger Næringsforening 

• Vitensenter i Sogn og Fjordane 

Lom, Luster og Årdal kommune 

• Sognefjellstunnelane 
Økonomi 
Inntjeningen har vært tilfredsstillende i  2016. Samlet overskudd før skatt er på kr 478 890,28 
mot kr 577 131,55 i 2015. Driftsresultatet er på kr 415 535,08 mot kr 395 458,65 i 2015 og kr 
547 984,85 i 2014. Netto finansinntekter før skatt er på kr 63 355,20, mot kr 181 672,90 i 
2015 og kr 77 698,10 i 2014.  
Styret foreslår å utbetale kr. 310 000.- i utbytte for 2016. dvs. kr 2 000.- pr. aksje. 

Plassering i aksjer 
Overskuddslikviditeten er delvis plassert i aksjer. Realisert aksjegevinst er på kr 11 758,25 
mot kr 181 667,32 i 2015 og kr 76 508,03 i 2014. I tillegg er det mottatt utbytte på 
kr. 51 410,00 i 2016 mot kr 478,00 i 2015 og kr 923,00 i 2014. 

 
Figur 1 Gevinst på plassering av overskuddslikviditet i aksjemarkedet 

Plassering av overskuddslikviditeten i aksjemarkedet har gitt gevist de fire siste årene på 
tilsammen kr 365 391.35. Styret er oppmerksom på risikoen ved slik plassering. 
Fortsatt drift  
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne 
forutsetning.  
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Arbeidsmiljø  
Styret vurderer arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.  
Likestilling  
Det er ingen ansatte i selskapet slik at intensjonen i likestillingsloven om forskjellsbehandling 
mellom kjønnene, ikke er aktuelt her.  
Ytre miljø  
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.  
 

 

Vidsyn, 13. april 2017  
I styret for Vidsyn rådgivning as  

 

 
Jan Øhlckers  
Styrets leder 

 

 
 

Beate Ravn Øhlckers Lars Ravn Øhlckers 

 
 

Jonas Ravn Øhlckers 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
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