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VISJON
Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FORMÅL
– å bidra til at mennesker får og beholder arbeid.

– å bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse  
med  Frelsesarmeens verdigrunnlag.

VERDIER
Åpenhet, kjærlighet, engasjement, lønnsomhet.
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Den røde tråden

FRA KONSERNSJEFEN

I DENNE ÅRSRAPPORTEN er den røde tråden lett å finne; 
den starter på forsiden og du kan følge den gjennom alle 
sidene. Uttrykket den røde tråden kommer fra en roman fra 
1809 (Die Wahlverwandtschaften av Goethe) hvor tauverket 
i den engelske marinen ble beskrevet. Gjennom hele tauverket 
– fra det sterkeste til det svakeste punkt – var det spunnet 
en rød tråd. En kunne ikke trekke ut noe av tråden uten at 
man løste opp alt. Den røde tråden var også et merke på 
at selv det minste taustykket tilhørte den kongelige marine. 

I Fretex er noen aktiviteter vårt synlig tauverk, mens andre 
aktiviteter skjer internt og det er ikke så mange som ser det. 
Det er likevel viktig. Noen deler av virksomheten kan framstå 
som sterke deler av tauverket og andre som mindre sterke. 
Hvilke deler som er sterke og hvilke som er mer sårbare har 
variert i de årene jeg har jobbet i Fretex, og vil nok fortsette 
å gjøre det. 

Den røde tråden går gjennom alt og er visjonen vår om 
å gi folk grunn til å tro på framtiden. Alt vi gjør handler om 
nettopp det – å gi mennesker nye muligheter i arbeidslivet, 
og å bidra til mer gjenbruk og dermed et bedre miljø. 

I 2019 opplevde vi store omstillinger. Når mye endrer seg 
blir det ekstra viktig å holde fram det som ikke endres; det 
som også nå er den røde tråden. Også i 2019 bidro vi med 
midler til Frelsesarmeens sosiale arbeid. Også i 2019 fikk 
mennesker nye muligheter i arbeidslivet. Også i 2019 bidro 
vi til et bedre miljø gjennom gjenbruksaktivitetene. Også i 
2019 bygde vi vår virksomhet på kjerneverdiene kjærlighet, 

åpenhet, lønnsomhet og engasjement. Også i 2019 ga vi folk 
grunn til å tro på framtiden! 

DEN RØDE TRÅDEN er også verdiene våre og identiteten 
vår. Vi er en del av Frelsesarmeen i Norge. Vi har et oppriktig 
ønske om at alle mennesker skal ha det godt, og kjærlig-
het er derfor en viktig verdi. Vi tar imot nye ideer, kulturer 
og mennesker med et åpent sinn, og åpenhet er derfor en 
viktig verdi. Vi er opptatt av å ha en lønnsom drift, både 
 økonomisk lønnsomhet og lønnsom forvaltning av naturen 
og de  immaterielle verdiene. Lønnsomhet er derfor en viktig 
verdi. 

Vi opplever  engasjerte samarbeidspartnere, givere, kunder 
og ansatte. Engasjement er en viktig verdi som hjelper oss 
gjennom de vanskelige dagene og gjør at vi legger merke til 
alt det gode og alt vi er takknemlige for. Så blir de stående 
disse fire: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement. 
Og det er summen av dem som er viktig i Fretex. 

2019 har vært et år med omstilling og mye hardt arbeid. 
Åtte butikker ble besluttet lagt ned og det har vært trist å 
avslutte på disse stedene. Innenfor de arbeidsrettede tilta-
kene vant vi anbud i Viken i mai og var klare med drift i juli. 
Det ble en hektisk oppstart. I løpet av året har flere hundre 
jobbsøkere deltatt i avklaring- og oppfølgingstiltak i Viken 
og i andre deler av landet. Du kan lese mer om det som har 
kommet til, det som har endret seg og det som har blitt 
avviklet i 2019 i denne rapporten. 

Med vennlig hilsen

Trond Ivar Vestre
KONSERNSJEF
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2019 I TALL

Fretexbutikkene solgte cirka

4,5 millioner 
brukte varer i 2019
med en snittpris på 
42 kr pr stk.

900.000 klesplagg med en snittpris på 86 kr pr stk.
1.500.000 interiørartikler 
465.000 bøker
70.000 par sko

42
Fretexbutikker i 
hele Norges land, 
fra Mandal i sør til 
 Kirkenes i nord.

HVOR MANGE KOM I ARBEID  GJENNOM FRETEX?

I 2019 mottok Fretex 
20.406 tonn tekstiler

Fretex har  
sikkerhetsmakulert 

3.647.227 kg  
papir og datalagrings-

media.

Og solgte mer enn:

fikk 
jobb

startet  
med  
utdanning2291346
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#1 UTRYDDE FATTIGDOM

•    I 2019 fikk 1346 jobbsøkere arbeid etter å ha deltatt i et av Fretex sine arbeidsinkluderings-
programmer og 229 startet egen utdanning. Å ha jobb er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom. 

• Klær og andre gaver til Fretex deles ut til mennesker som trenger det via Frelsesarmeens sosiale arbeid.
• En del av bruktomsetningen i Fretex – ca 30 millioner kroner i 2019 – gikk til sosialt arbeid i Frelsesarmeen, 

som familievern, eldreomsorg og rusomsorg. 150 barnefamilier med lav inntekst fikk reise på sommerleir og 
det ble delt ut over 50 000 esker med mat til økonomisk vanskeligstilte.

• Gaver som ikke blir delt ut eller solgt i Norge blir eksportert av Fretex International AS. Eksporten bidrar til 
viktige arbeidsplasser og at mange kan kjøpe klær og andre varer de har råd til.

#8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

•    De arbeidsrettede tjenestene fra Fretex bidrar til at mennesker utenfor arbeidslivet får anstendig 
arbeid og tro på framtiden. 

• Gjennom eksporten bidrar Fretex til viktige arbeidsplasser med strenge krav til HMS og miljøløsninger i andre 
land. 

#12  ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

•    Fretex bidro i 2019 til at 21 000 tonn tekstiler gikk til gjenbruk (70 prosent) og gjenvinning 
(30  prosent).

• Kundene kjøpet nesten en million plagg i Fretexbutikkene i 2019. Jo mer gjenbruk, jo mindre blir behovet for 
å  produsere nye varer. 

• Ødelagte klær og tekstiler ble blant annet brukt i vekstmatter til grønne tak produsert av Bergknapp. Fretex 
leverte 180.000 km2 i 2019 til Bergknapp. 

• Fretex bidro i nettverk og ulike samarbeid til en utvikling i retning av mer ansvarlig forbruk, blant annet gjennom 
Etisk Handel Norge https://etiskhandel.no

#13  STOPPE KLIMAENDRINGENE

•    I 2019 gjennomførte Fretex en vesentlighetsanalyse som kartla virksomhetens ulike miljøaspekter. 
Analysen ble fulgt opp med konkrete tiltak.

• Bedre kildesortering førte i 2019 til mindre avfall internt. 
• Fretex var offisiell partner til Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019 og bidro med aktiviteter i butikkene, på 

skoler og en nasjonal klesbyttedag i samarbeid med Naturvernforbundet.
• Fretex fremmet gode miljøløsninger i samarbeid med Vega Scene i Oslo, Bergknapp på Bygg Reis deg og i 

 Tekstilaksjonen 2019. 
• For å øke kunnskap om bærekraft deltok Fretex i innovasjonsprosjekt «sirkulær tekstil» ledet av Norwegian 

Fashion Hub sammen med flere andre bedrifter. Prosjektet var støttet av Innovasjon Norge.

Bærekraft
BÆREKRAFTIG UTVIKLING ER en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige 
 generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. (Kilde snl.no)

FNs bærekraftsmål er også Fretex sine mål i miljø- og arbeidsinkluderingsarbeidet: 

FNS BÆREKRAFTSMÅL OG FRETEX 
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Fretex-gruppen 
I over 130 land tilbyr Frelsesarmeen «suppe, såpe og frelse» for å møte 
folks ulike behov. Frelsesarmeen i Norge driver 250 virksomheter. 
Fretex skal bidra til økt arbeidsinkludering og et bedre miljø gjennom 
blant annet gjenbruk.  Fretex-gruppen består av: 

Fretex Jobb og Oppfølging AS

Formål: Selskapets virksomhet skal bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid. 
Selskapets virksomhet skal drives i overenstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Selskapet skal drives 
som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål. 

Selskapets hovedkontor er i Sandnes. 

Fretex Miljø AS

Formål: Selskapet skal bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Selskapet skal være 
en arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Selskapets virksomhet skal drives i overen-
stemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. 

Selskapets hovedkontor er i Oslo. 

Fretex Pluss AS

Formål: Selskapet skal drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeids-
livsfeltet. Selskapet skal drives utenfor skjermet sektor. Selskapets virksomhet skal drives i overenstemmelse med 
Frelsesarmeens verdigrunnlag. 

Selskapets hovedkontor er i Sandnes. 

Fretex International AS

Formål: Selskapet driver eksportvirksomhet av brukt tøy innsamlet gjennom de innsamlingssystemer som 
Frelsesarmeen i Norge, Frälsningsarmén, gjennom Myrorna, i Sverige har etablert, samt eksportere produkter 
som er produsert av andre selskaper / virksomheter som eies av Frelsesarmeen (The Salvation Army) i Europa. 

Selskapet eies av Frälsningsarmén i Sverige og av Fretex Norge AS. 
Selskapets hovedkontor er i Oslo. 

Fretex Norge AS

FRETEX NORGE AS er opprettet av Frelsesarmeen for å styre og koordinere Fretex-virksomheten i Norge på 
en best mulig måte. Frelsesarmeen eier 100 prosent av aksjene i Fretex Norge AS, mens Fretex Norge AS eier 
100 prosent av aksjene i Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS, Fretex Miljø AS og er medeiere i Fretex 
International AS. 

Selskapets hovedkontor er i Sandnes. 

FRETEX-GRUPPEN
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Arbeidsforberedende trening (AFT)
ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING ER et tilbud til mennesker som har fått arbeidsevnen 
nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. Arbeidsforberedende 
trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke 
mulighetene den enkelte har til å skaffe arbeid. Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært 
arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. 
Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring 
som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Fretex leverer AFT-tiltaket på oppdrag fra NAV. Målet er at 50 prosent av dem som deltar skal 
videre til jobb eller utdanning. Fretex har ca 500 tiltaksplasser totalt og leverer dette tiltaket i alle 
fylker utenom Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark. 

Leveransen av dette tiltaket har blitt fremhevet av NAV i flere fylker i løpet av året. Spesielt har 
det vært gode tilbakemeldinger i Rogaland, Trøndelag og Oslo. Fretex har fokus på jobbsøker, at 
han eller hun har ressurser og kan finne en jobb eller starte med en utdannelse. Fretex har økt det 
som kalles formidlingsprosent (andel som får jobb), med åtte prosentpoeng fra 27 prosent i 2018 
til 35 prosent i 2019. Fretex benytter primært ordinære/eksterne arbeidsgivere som treningsarena på 
vei mot målet. 241 personer fikk i løpet av 2019 jobb eller utdanning (180 til jobb og 61 til  utdanning) 
etter deltakelse i AFT.

FRETEX JOBB OG OPPFØLGING
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Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
VARIG TILRETTELAGT ARBEID kan være aktuelt for personer som har, eller i nær framtid  forventer 
å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Jobbsøkere i VTA er arbeids-
takere i henhold til arbeidsmiljøloven og har arbeidskontrakt. Arbeidet de gjør i Fretex skal bidra til 
å utvikle ressursene deres gjennom tilrettelegging og kvalifisering til vanlig jobb. 

Fretex har ca 70 plasser i VTA, fordelt på Kirkenes,  Trondheim, Malvik, Lillehammer og Bergen. 
I og med at det er en urovekkende økning i antall uføre, er det spesielt gledelig at Fretex har klart å 
utvikle et prosjekt som har som mål å bistå de som er ufør tilbake til jobb. Prosjektet har, på lik linje 
med det som ble gjort i AFT, sett på hvordan dette tiltaket kan utvikles i samarbeid med ordinære 
arbeidsgivere. Prosjektet er i gang i både Lillehammer og Trondheim/Malvik. De som administrerer 
VTA for NAV har i løpet av året, pekt på Fretex som en aktør som ligger lengst fremme når det gjelder 
å tenke nytt, og å hjelpe mennesker ut av uføresituasjonen og inn i ordinært arbeid. Fire personer i 
VTA fikk jobb i 2019. Dette er en veldig positiv utvikling i et tiltak hvor ingen tidligere fikk jobb.

FRETEX JOBB OG OPPFØLGING
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Individuell jobbstøtte (IPS)
IPS ER ET tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller 
 rusproblemer, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid.

Arbeid inngår som en viktig del av behandlingen, og jobbspesialister er en integrert del av behand-
lingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Fretex er 
leverandør i dette tiltaket i Trondheim, Hordaland og Rogaland. 

ÅTTE PRINSIPPER FOR INDIVIDUELL JOBBSTØTTE (IPS)
1. Målet er ordinær, lønnet jobb
2. Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
4. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
6. Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
7. Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset

IPS-tiltakene i Fretex bidro til at 147 personer kom i ordinært lønnet arbeid i 2019 og 21 personer 
til egenfinansiert utdanning. Samlet resultat til arbeid og utdanning endte på 43 prosent. 

Kvalitetsmålinger er et internt tiltak som utføres for å måle at Fretex leverer den kvaliteten på 
tjenesten som er avtalt med NAV. Det er et verktøy for kontinuerlig forbedring. Kvalitetsmålingene 
har vært gjennomgående gode alle steder der Fretex har blitt målt, og har vært et viktig bidrag i 
videre faglig utvikling av IPS-tjenestene. 

IPS-tjenestene i Trøndelag skiller seg fra tjenestene i de andre fylkene ved at NAV har det over-
ordnede faglige ansvaret for tilbudet, mens Fretex sitt ansvar i hovedsak er begrenset til arbeidsgiver-
ansvar for jobbspesialistene. Rollefordelingen er blitt tydeliggjort gjennom året, og rollefordelingen og 
samarbeidet med NAV fungerer fint. I Hordaland har Bergensklinikkene flyttet til nye lokaler i Kanal-
veien, og er blitt en del av Helse Bergen. Samlet har dette hatt positive konsekvenser for tjenestene. 
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Avklaring og Oppfølging 
HVA ER AVKLARING? 

AVKLARING ER ET NAV-tiltak for mennesker med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være 
aktuelt om en er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid. I dette tiltaket utforskes mulighets-
rommet for å finne en god vei tilbake til jobb for jobbsøker. Det kan være aktuelt å kartlegge eller 
vurdere om jobbsøker kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset, 
hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at jobbsøker kan delta i arbeidslivet, kompetansen 
og mulighetene til den enkelte. 

Jobbsøkerne kan få informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav. De kan 
også få veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver, samt arbeidsutprøving. Avklaring har som 
hovedregel en varighet på inntil fire uker. Dersom det er behov kan varigheten forlenges med inntil 
åtte uker. NAV skal foreta en evaluering eller vurdering etter hver fireukers periode.

HVA ER OPPFØLGING? 

OPPFØLGINGSTILTAKET SKAL GI bistand til å skaffe og/eller beholde lønnet arbeid for deltakerne. 
Målet er ordinært betalt lønnet arbeid som er i tråd med deltaker sine ønsker og ressurser, og det en 
arbeidsgiver har behov for av arbeid. Denne koblingen mellom en arbeidstaker sine ønsker og ressurser, 
og en arbeidsgiver sitt behov for arbeidsutførelse kaller vi jobbmatch. Den prosessen som veileder og 
deltaker sammen gjennomfører i oppfølgingstiltaket skal understøtte en så god match som mulig. Jo 
bedre jobbmatch, desto bedre er forutsetningene for langvarig jobbfastholdelse. Oppfølgingstiltaket 
har en tidsramme på inntil 6 måneder, med mulighet til å forlenge dersom et ordinært arbeidsforhold 
ikke er oppnådd eller at det vil styrke jobbfastholdelse.

Fretex tilbyr et tiltak som starter med karriereplanlegging, her finner vi ut hva slags arbeid som kan 
passe til deltakerne. I denne fasen legges også en plan for hvilke jobbsøkingsstrategier som vil passe. 
Fordi deltakerne vil ha ulike preferanser og behov, samt at ulike arbeidsgivere kan foretrekke å rekruttere 
på forskjellige måter, har vi et bredt spekter av strategier for jobbutvikling. Vi vil vise at disse prosessene 
vil lede til jobbmatch for deltakerne. En god jobbmatch skal sikre minimum 65 prosent overgang til 
arbeid for deltakere uten arbeidsforhold, 65 prosent overgang til arbeid og ytterligere 20 prosent av 
deltaker med arbeidsforhold skal ha økt arbeidsdeltakelse ved avslutning av tiltaket. Å sikre at deltakerne 
blir i jobb er imidlertid like viktig som å finne riktig jobb, våre strategier for jobbstøtte vil sikre dette.

AVKLARING OG OPPFØLGING I ULIKE AVDELINGER

FRETEX JOBB OG Oppfølging vant i 2019 så mye som det var mulig å vinne i Øst-Viken, totalt seks 
tjenesteområder fordelt på Oppfølging og Avklaring. For Avklaring vant Fretex i Fredrikstad, Sarpsborg, 
Halden og region Indre med kontor i Askim. For Oppfølging vant Fretex tjenesteområdet i Follo med en 
anslått ramme på mellom 180 og 230 parallelle tiltaksplasser og Indre Østfold med en anslått ramme 
på mellom 120 og 160 parallelle tiltaksplasser. Den 18. mai 2019 fikk Fretex tilsagnet og 1. juli var det 
oppstart og de nye Fretex-avdelingene tok imot jobbsøkere fra NAV. 

Ved årsskiftet har Fretex seks team med totalt 60 ansatte i dette området. Resultatene viser 80 
prosent formidling til jobb eller utdanning. 

Våren 2019 vant Fretex en lukket anbudskonkurranse om Avklaring i Vest-Viken, Tjenesteområde 
Modum. 1. august 2019 startet teamet i Modum, som fra før drifter 50 tiltaksplasser i Oppfølging, opp 
med Avklaring. Rammen for tiltaket er 15 plasser.  Denne kontrakten var i utgangspunktet ett år, men 
Fretex vant både Tjenesteområde Modum og Drammen da denne konkurransen ble avgjort i desember. 

Fretex har også disse tiltakene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud.

Resultatbasert 
finansiering 
av  Oppfølging 
(Refino)
REFINO ER ET prosjekt i Sarpsborg og 
et tiltak hvor betaling til Fretex som leve-
randør skjer ut fra resultater. 20 prosent 
av pris utbetales etter gjennomført kart-
leggingsfase for jobbsøker. 40 prosent 
av pris utbetales til Fretex dersom jobb-
søker får ansettelse. 40 prosent av pris 
utbetales til Fretex dersom jobbsøker har 
vært ansatt i ordinært arbeidsliv over tid 
(6/9 måneder). 

Tiltaket startet i mai 2018 og har vært 
gjennomført i hele 2019. Et av NAVs mål 
med Refino er å finne ut om resultat-
basert finansiering gir bedre resultater 
enn de mer tradisjonelle oppfølgings-
prosjektene.

Refino er et forskningsprosjekt og 
det skal derfor være tilfeldig hvilke jobb-
søkere som blir delegert til Refino og 
til de  ordinære oppfølgingstiltakene i 
Sarpsborg. 

FRETEX JOBB OG OPPFØLGING
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INKLUDERING, SYKEFRAVÆRSSAKER, LEDERUTVIKLING OG 
 KARRIEREVEILEDING

FRETEX HAR SAMLET sett mye kompetanse i arbeidsrettede tiltak i skjermet sektor. Denne 
kompetansen kan nyttiggjøres overfor andre målgrupper som privatpersoner, bedrifter og det 
offentlige. Her er tjenester som Fretex leverer til disse: 

Fretex bistår arbeidsgivere i komplekse og sammensatte sykefraværssaker. Metoden Fretex jobber 
etter kalles Fretex Ekspertbistand – Arbeidsrettet Oppfølging (ARO).

SPRÅKTRENING FOR FLYKTNINGER 
Opplæringssenteret er et kommunalt støttet inkluderingsprosjekt i Oslo med sikte på å gi nylig 
bosatte flyktninger i språkopplæring en raskere og bedre vei til arbeidslivet. 

Hos Fretex får flyktningene trene på språk, bygge nettverk, få tilrettelagt opplæring og ta steget 
ut i betalt arbeid. Fretex har et omfattende næringslivsnettverk knyttet til prosjektet og fokuserer 
på arbeid innen varehandel og service.  

LEDERUTVIKLING   
Gjennom modulbaserte kurs i relasjonsledelse bistår Fretex ledergrupper til økt kunnskap om 
 samhandling, personalhåndtering, arbeidsmiljø og tilrettelegging. Tjenesten benyttes også internt 
i Fretex.

KARRIEREVEILEDNING 
Privatpersoner kan kjøpe timer til karriereveileding av Fretex. Veiledningen tar utgangspunkt i den 
enkeltes behov og han eller hennes interesser, egenskaper, evner og ønsker. 

Fretex har ulike standardiserte verktøy som kan brukes i tillegg til samtaler og bistår også med CV, 
søknadshjelp og intervjutrening, samt alle andre praktiske aspekter på veien mot jobb.  

Kurs- og konsulenttjenester

FRETEX PLUSS

FO
TO

: G
ET

TY
 IM

AG
ES

Å R S R A P P O R T  2 0 1 912



VEIEN FREM 

I DETTE PROSJEKTET bidrar Fretex til nye mestringsarenaer for 
ungdom som er i faresonen for å falle ut av skolen. De som er i ferd med 
å droppe ut av skolen får hjelp til å fullføre, eller får oppleve mestring 
på andre måter.   

– Vi vil forebygge utenforskap, og da er det viktig med et individuelt 
tilpasset opplegg, med tett oppfølging, sier Even Hallgren Stranger i 
Fretex.  

Veien Frem har som formål å styrke ungdoms motivasjon og mulig-
het til å begynne på, fortsette, eller fullføre videregående utdanning. 
Prosjektet tilbyr individuelle løp for alle deltakere, med en fleksibel 
tilnærming ut ifra den enkelte ungdoms behov. For noen betyr dette 
noen få karriereveiledningstimer, for andre et mer helhetlig program med 
tett oppfølging og tilgang til en arbeidsplass og relevant arbeidserfaring.   
Mange unge ønsker seg jobb og ofte i kombinasjon med utdanning. 
Dette ønsker vi å kunne bidra til å få til ved å gi gratis karriereveiledning 
og kartlegging, hjelp med å strukturere individuell plan. Fretex kan tilby 
tilpassede arenaer som tar ungdom på alvor, stiller krav og gir tillit.   

For å få til best mulig resultat, må det gode samarbeidspartnere til. 
Oppfølgingstjenesten (OT), Kriminalitetsforebyggende Team (KFT) i 
Søndre Nordstrand, Kuben videregående skole og Jobbsøkerhjelpen 
er alle med i prosjektet. 

 
MED HÅP I BAGASJEN 

DETTE ER ET pilotprosjekt i samarbeid med Frelsesarmeens Slum-
stasjon. Førstegenerasjons-innvandrere, med foreldreansvar og et 
ønske om å endre sin posisjon i arbeidsmarkedet, har fått tilbud om 
arbeidsrettede samtaler og karriereveiledning. Fokuset har vært å finne 
løsninger for hver enkelt for å unngå at deltakerne står fast i en fattig-
domsspiral uten retning mot en bedre hverdag. 

 
EN NY TANKEVEI 

EN NY TANKEVEI er et psykisk helsefremmende prosjekt med mål om 
å utvikle kursmateriale som kan gjøre Kurs i mestring av Belastning mer 
tilgjengelig for mennesker med svak språkkompetanse i norsk. Voksne 
flyktninger og innvandrere får gjennom prosjektet hjelp til å håndtere 
psykiske belastninger.  

Sitat fra tidligere deltakere: 

«Det jeg lærte på kurset hjalp meg da jeg hadde 
en norskprøve og jeg var veldig  stresset.»

«På kurset kunne jeg snakke om ting jeg tenkte 
på og finne løsninger.»

STYRKET TIL ARBEID 

FOR MANGE SOM ankommer Norge med høyere utdannelse i baga-
sjen er veien til relevant arbeid lang. Så hva skal til for at unge innvan-
drere med høyere utdanning holder ut jobben med å få jobb? Fretex 
og den ideelle organisasjonen Catalysts har inngått samarbeid om å 
utvikle en ny type mentorprogram: Styrket til arbeid, designet for å gi 
disse jobbsøkerne bedre muligheter i arbeidslivet. Prosjektet er støttet 
av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Prosjektet bevisstgjør både deltakere og arbeidsgivere på hvilke 
formidable ressurser disse menneskene er som arbeidstakere, fremfor å 
fokusere på hva målgruppen ikke kan. I et stadig mer globalt marked kan 
kulturforståelse, erfaring fra andre regioner, og ikke minst beherskelse 
av flere språk veie godt opp for at det vil ta noe tid før jobbkandidater 
snakker perfekt norsk. 

– Som arbeidsgiver representer disse menneskene en ressurs du 
sjeldent får tilgang til på andre måter. Ambisiøse og spesialiserte unge 
som kombinerer arbeidslivet med jobben det er å lære seg norsk lærer 
alltid fort, og beholder fremdeles den internasjonale kompetansen 
de hadde med seg da de startet. Det er relativt vanskelige for norske 
arbeidstakere å gå motsatt vei: Det er ikke så enkelt å lære opp norske 
arbeidstakere i arabisk på arbeidsplassen eller plutselig ha forståelsen 
for markedet i India, sier prosjektleder Sarah Przedpelska i Catalysts. 

– Spørsmål rundt norsk kultur, normer i arbeidslivet og forventninger 
har vært viktige temaer i karriereveiledningen. Det er vår observasjon 
at deltakerne hadde kommet inn i et tankesett hvor deres tidligere 
erfaringer ikke var relevante for det norske arbeidsliv som medførte en 
følelse av å være fastlåst. Signalisering av egne ferdigheter, erfaringer, 
stryker og verdier i møte med norske arbeidsgivere, er noe alle delta-
kerne ønsket å jobbe med. Her har vi snakket om hvordan deltakerne 
kunne presentere egenskaper på en måte som viser verdien de har for 
potensielle arbeidsgivere og få gjennom sine budskap i et jobbintervju, 
oppsummerer prosjektleder Marianne Kofoed i Fretex.

Pilotprosjektet hadde ni høyt utdannede deltakere som fikk tilbud 
om karriereveiledning og mentorordning. Av disse kom 8 til siste runde 
med intervju til en relevant jobb. 1 deltaker startet på etterutdanning, 
og fire startet i arbeid. 

FRETEX PLUSS

Sarah Przedpelska

Marianne  Kofoed
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FRETEX MILJØ

Fretexbutikkene 
Fretex har 42 bruktbutikker over hele landet som selger gavene 
som blir gitt i Fretexboksene og som kleskjeder leverer til Fretex. 

OMSTILLING FOR BUTIKKENE 

PÅ LIK LINJE med store deler av varehandelen merker Fretex at det å drive lønn-
som butikkdrift er krevende. Årsakene til den krevende økonomiske situasjonen er 
sammensatte. Salgssvikten Fretex opplevde i 2019 har sannsynligvis sammenheng 
med at konkurransen har økt betydelig de senere årene, at flere velger netthandel og 
apper. Selv om Fretex mottar gaver er det betydelige kostnader knyttet til transport, 
sortering, lønninger, markedsføring, husleie, strøm mm. Logistikken til Fretex er preget 
av at det er et eksemplar av hver vare, i motsetning til de fleste andre kleskjeder. Det 
krever betydelige ressurser knyttet til håndtering, prising og salg. 

Tidligere arbeidet flere jobbsøkere i arbeidsmarkedstiltak i Fretexbutikkene. Nå 
er de fleste jobbsøkerne ute hos eksterne arbeidsgivere og følges opp av Fretex sine 
jobbkonsulenter i Fretex Jobb og Oppfølging. Fretex mener dette er positivt fordi 
flere jobbsøkere på den måten lykkes med å få seg den jobben de ønsker. Ulempen 
for miljøaktiviteten er at det blir færre mennesker til å utføre arbeidet.

Fordi formålet til Fretex Miljø er å bidra til et bedre miljø, har selskapet de siste årene 
valgt å ta imot alt av tekstiler fra forbrukere, både varer til gjenbruk, men også det 
som er ødelagt og skal til gjenvinning. Denne løsningen har ført til økte kostander for 
sortering og håndtering, uten en tilsvarende inntekt. Mengden ødelagte tekstiler som 
kommer inn er vesentlig større enn behovet for råstoff til å produsere for eksempel 
isolasjonsmatter og pussefiller. 

På grunn av disse forholdene ble det lagt ned åtte butikker i 2019 og det ble tatt 
avgjørelse om å legge ned ytterligere en butikk i 2020. Butikkene som avvikles er: 
Sandvika, Ålesund, Kristiansand, Jørpeland, Madla i Stavanger, Strandgaten i Bergen, 
Lillestrøm, Tromsø og Heggstadmyra i Trondheim. 

SALGSUTVIKLINGEN

HVIS EN SER bort fra butikkene som ble 
lagt ned hadde de andre butikkene en 
positiv utvikling: 

1 % omsetningsvekst
7 % økning i antall kunder
4 % økning i snittsalg per butikk
5 % nedgang i snittsalg per kunde

Total omsatte Fretexbutikkene var   
188 millioner kroner i 2019.

VAREUTVALGET VARIERER FRA dag til dag og det gir mulighet for skattejakt. En kunde i Fretex-
butikken på Alnabru kjøpte et maleri til 200 kroner som senere ble solgt på auksjon for hele 125 000 
kroner! Feilprising kan skje, som i dette eksemplet. Prinsippet er at varene i Fretexbutikkene skal koste 
1/3-del av original utsalgspris, basert på kvalitet, varens stand og merke.  Prisene på nye klær er relativt 
lave, så inntektene har for flere butikker ikke vært tilstrekkelig til å dekke kostnadene. 

Ti prosent av salgssummen på brukte varer går uavkortet til Frelsesarmeens sosiale arbeid. 
 Sosialtjenesten deler også ut klær og andre varer fra det som kommer inn til Fretex. 
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FRETEX MILJØ

NETTBUTIKKEN 

E-HANDELSPLATTFORMEN TIL FRETEX har 
mer enn doblet omsetningen i 2019 (+155 prosent) 

sammenlignet med året før. Netthandel tar et større 
marked og Fretex har satset på å øke kjennskapen 

til nettbutikken og øke bredden i sortimentet. 
Nettbutikken selger plagg, sko og tilbehør til 

damer og herrer, men har også i 2019 lansert 
barnetøy og interiør, noe som har blitt tatt godt imot 

blant kundene. Mange bloggere og influensere har donert 
sine plagg eller plukket ut sine favoritter fra sorteringsanleg-

get til Fretex, som så har blitt solgt og merket som den enkeltes 
favoritter i nettbutikken.

PRE-LOVED BY FRETEX 

I NOVEMBER 2019 ble Pre-loved by Fretex lansert som et pilot-
prosjekt i to Oslo-butikker. Dette er et konsept for kommisjonssalg 
som gjør at selger sitter igjen med litt av verdien av varen. Konseptet 
gir et mer spennende vareutvalg for kundene, samtidig som Fretex 
og Frelsesarmeen får deler av salgssummen. De som selger varer 
gjennom denne løsningen slipper å følge opp salget. Fretex tar seg 
av eksponering, håndtering av kunder og gjennomfører salget. 

Responsen fra folk som ønsker å selge ting på kommisjon har til 
tider vært overveldende. De som har fått kontrakt som kommisjons-
eiere har vært veldig positive til at de kan være med på å donere en 
sum og samtidig tjene noen kroner på salget. Første kvartal i piloten 
har 56 personer vært leverandører/kommisjonseiere av varer til butikk.
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FRETEX MILJØ

Moddi <3 Fretex
I FORBINDELSE MED lanseringen av singelen 
Little by little inngikk Fretex et samarbeid med 
artist Pål «Moddi» Knutsen. Gjennom en periode 
på fem måneder ble det publisert ni små video-
filmer om forskjellige temaer knyttet til bærekraft 
og miljø. Hovedbudskapet var at alle kan bidra til 
å gjøre verden litt bedre. 

– Når jeg først skal hive meg på influencer-
kjøret, gjør jeg det med noen som har hjartet på 
rette staden. I ukene som kommer samarbeider 
jeg med selveste Fretex Fashion for å vise hvordan 
man som forbruker kan gjøre verden til et litt 
bedre sted … og betalingen? Tjue håndplukkede 
t-skjorter fra Fretex sitt samlebånd! T-skjorter 
som skal få nytt liv med eget trykk fra Skaper-
verket i Tønsberg. Annenhver uke gir vi bort en 
t-skjorte til noen som forsøker å gjøre verden 
litt bedre – på sin egen måte. Hva gjør du selv? 
Bruk emneknaggen #moddifretex og bli med 
i trekningen av min aller første egenkolleksjon! 
#littlexlittle #moddifretex

Moddi
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FRETEX MILJØ

I FORBINDELSE MED GiveBackFriday (et 
 alternativ til Black Friday) lanserte Fretex et 
samarbeid med Ferner Jacobsen der Fretex 
mottok overskuddsvarer for salg i Fretexbutik-
kene, samt innsamling av brukte merkeklær blant 
deres kunder. Initiativet er blitt godt mottatt av 
Fretex sine kunder som setter stor pris på å kunne 
kjøpe slike varer for en billigere penge hos Fretex.

Samarbeid med 
Ferner Jacobsen
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Sortering
FRETEX ER ENESTE gjenbruksaktør som sorterer klær i Norge. To sorteringsanlegg – ett i Sandnes 
og ett i Oslo – er leverandører til Fretexbutikkene. Målet er å sortere ut den kolleksjonen som kundene 
ønsker. Ca. 20 prosent av det som gis til Fretex blir sortert, mens resten eksporteres og sorteres ved 
lignende anlegg i andre land. Fretex forsøker å selge så mye som mulig i Norge. For klær som ikke blir 
solgt i Norge er det en bedre miljøløsning med gjenbruk i andre land enn energigjenvinning i Norge. I 
2019 mottok Fretex 20.406 tonn tekstiler og eksporterte 20.410 tonn. Årsaken til differansen mellom 
disse tallene er at året startet med et lager. 

En satsing i 2019 har vært å øke kunnskapen om hvilke plagg og materialer det er bærekraftig å 
ta vare på. Fretex selger ut fra dette hensynet også varer med mindre kvalitetsmangler slik som små 
hull, flekker eller mangel på knapper på plagg av gode merker og gode materialer. Dette er klær som 
kundene med små grep kan reparere og bruke videre. Plagg med mindre mangler er tydelig merket 
i butikkene. For miljøet er det viktig å ta vare på de gode materialene som ull, silke, lin og bomull. 
Disse plaggene kan ha lang levetid og tåler bruk av både to og tre eiere. 

I 2019 mottok Fretex 
20.406 tonn tekstiler

FRETEX MILJØ
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Kun ekte varer 
FRETEX HAR SOM policy å ikke selge replika. Fra mai 2019 ble det 
innført en skjerpet rutine hvor varer en mistenker kan være kopier 
ble plukket ut. Disse varene blir nøye vurdert og de fleste kopiene blir 
destruert ved at de klippes i stykker og går til materialgjenvinning eller 
energigjenvinning. Noen varer ble solgt videre uten det falske merket. 
Dette har spesielt blitt gjort med vinterjakker. Valgene om å beholde 
plaggene i sirkulasjon uten merke er gjort ut fra en vurdering av at det 
ikke er bærekraftig å destruere en jakke av god kvalitet. Den bør gå til 
gjenbruk.  Fretex kan ikke garantere at alle varer som selges i butikkene 
er ekte, men det gjøres en stor innsats på dette området.  

I 2019 ble det destruert 819 plagg, 474 vesker og 55 belter og sko 
i avdelingen i Oslo.

Transport
FRETEX HAR LASTEBILER og mindre varebiler. For å kunne kjøre 
mer miljøvennlig og effektivt startet en med sensorkjøring i 2019. Det 
vil si at det ble montert sensorer i innsamlingsboksene som registrerer  
mengden med tekstiler. Dermed kan kjørerutene for innsamling av 
tekstiler planlegges bedre. 

Noen bokser har blitt tømt sjeldnere enn før fordi de ikke er fulle, 
mens andre bokser har blitt tømt oftere. Dette har resultert i hele 
35 prosent økning i tøy per kilometer kjørt. Og med smartere kjøring 
blir det mindre kjøring som igjen gir mindre utslipp.

Klær og tekstiler gitt til Fretex 
GIVERNE LEVERER KLÆR og gaver til Fretex i de 3000 innsamlingsboksene som står ute, gjennom 
Fretexposen på Posten og gjennom kleskjedenes innsamling. Mange givere kommer også til Fretex-
butikkene for å levere det de ikke lenger trenger. I 2019 mottok Fretex 20.406 tonn tekstiler. 

FRETEX MILJØ
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Gi til Fretex på Jobben
DET SKAL VÆRE enkelt å gi til Fretex, derfor er konseptet «Gi til 
Fretex på jobben» blitt utviklet og gjennomført på flere eksterne 
arbeidsplasser. I forbindelse med bedrifters HMS-uke eller som et 
eget prosjekt blir ansatte informert om hva Fretex ønsker av tekstiler 
og hvorfor gjenbruk er viktig for miljøet. Det har så blitt satt inn en 
Fretexboks og et klesstativ med tomme kleshengere i resepsjonen 
eller annet fellesareal i den aktuelle bedriften. Ansatte fra Fretex har 
deltatt på møter i bedriftene for å fortelle om prosjektet og betyd-
ningen av det. Deretter har ansatte tatt med seg klær de ikke lenger 
trenger på jobb og hengt de opp og levert i boksen. Når perioden er 
slutt har Fretex hentet det som er samlet inn. Bedriftene har fått vite 
betydningen av gavene for miljøet og for mennesker som får hjelp via 
Frelsesarmeens sosiale arbeid. Hvis bedriften har ønsket det, har klærne 
blitt merket på eget stativ i utvalgt butikker (for eksempel: Klærne som 
henger her er gitt av ansatte i Orkla).

Gi til Fretex på Jobben ble gjennomført på tre arbeidsplasser i 2019. 

Sikkerhetsmakulering 
FRETEX HAR SIKKERHETSMAKULERING i Trondheim, Bergen og 
Oslo. Utstyret innfrir de strengeste krav som kunder innen offentlig 
og privat sektor stiller.

Kundene spenner fra store selskap innen olje, bank, finans, regnskap, 
politi, sykehus og NAV, til mindre private bedrifter. Felles er at alle har 
et behov for sikker makulering av sensitive opplysninger på papir eller 
datamedia. Alt som sikkerhetsmakuleres – både datamedia og papir 
– blir til noe nytt og nyttig.  

Fretex har sikkerhetsmakulert 3.647.227 kg papir og datalagrings-
media.

FRETEX MILJØ
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FRETEX NORGE AS HAR SOM FORMÅL: 
 
• gjennom Fretex-selskapene bidra til at mennesker får og beholder arbeid 
 
• å være eierselskap av Fretex-selskapene i Norge som bidrar til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning 
 
• å være eier/deltager i andre selskaper med samme formål. 
 
Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Selskapet eies av Frelsesarmeen i 
Norge og er en del av Frelsesarmeens Sosialtjeneste. 
 
Selskapets hovedkontor ligger i Sandnes. Konsernet Fretex består i tillegg til morselskapet av de heleide datterselskapene 
Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS og Fretex Miljø AS.  
 
Fretex-gruppen inkluderer også det felles kontrollerte eksportselskapet Fretex International AS. Fretex-gruppen har et 
eksport-samarbeid med Frälsningsarmén i Sverige som er medeier med 49 % av aksjene i Fretex International AS.  
 
Konsernet har i 2019 hatt virksomhet i alle landets fylker. Fretex er godkjent som arbeidsmarkedsbedrift (AMB) i Oslo, 
Buskerud, Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Finnmark. Virksomheten har omfattet: 
 
• 3 anlegg for makulering av dokumenter
• 3 anlegg for makulering av metall og andre produkter
• 2 anlegg for sortering og behandling av brukt tøy
• 12 anlegg for mottak og eksport av brukt tøy
• 35 butikker og 1 nettbutikk 
• 10 Franchisebutikker i samarbeid med Frelsesarmeen 
• Innsamling av tøy i alle landets fylker
• Pakkeavdeling i Malvik
• Avdeling for Jobbfrukt i Kirkenes
• 1 vaskeri i Kirkenes
• Drift av galleri og atelier i Bergen
• Arrangør av arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid i skjermet sektor 
• Arrangør av anbudstiltakene, Avklaring, Oppfølging, IPS og Supported Employment 
• Arrangør av ulike AMO-kurs 
• Arrangør av ledertrening, karriereveiledning og ulike kurs utenfor skjermet sektor 
• Utdanning av lærlinger i Oslo, Sandnes, Bergen og Trondheim 
• Drift av 89 person-/laste-/varebiler, 5 hjullastere og 18 trucker. 
• Drift av kantine i Oslo, Drammen, Sandnes, Bergen og Malvik 
 
Ved årets slutt var det ansatt 13 personer i Fretex Norge AS. 3 378 personer var tilknyttet konsernet. 
Av disse var 725 ansatt på ordinære betingelser, 85 var ansatt i tiltakene VTA/VTO og 2 316 hadde sin tilknytning gjennom 
andre arbeidsmarkedstiltak.  

ÅRSBERETNING FOR 2019

Virksomhetens art og lokalisering
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ÅRSBERETNING FOR 2019

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
Fretex Norge AS hadde i 2019 totale driftsinntekter på kr 27 133 777, og regnskapet viser et årsunderskudd på kr 22 831 
546. Pr. 31.12.2019 har selskapet en totalkapital på kr 107 852 508, hvorav egenkapitalen utgjør  kr 30 636 190 (28,4 %). 

Konsernet hadde i 2019 totale driftsinntekter på kr 580 399 808, og konsernregnskapet viser et årsunderskudd på kr 18 
186 045. Pr. 31.12.2019 har konsernet en totalkapital på kr 186 742 957, hvorav egenkapitalen utgjør  kr 95 574 143 (51,2 %). 

Fretex Miljø AS har i regnskapet for 2019 kostnadsført kr 7 889 808 for framtidige forpliktelser fra butikker og avdelinger 
som er besluttet nedlagt. Styret kjenner for øvrig ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme selskapets og konsernets 
stilling som ikke framgår av resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter.

REDEGJØRELSE FOR FORETAKETS OG KONSERNETS UTSIKTER 
2019 var første hele driftsår for Fretex Jobb og Oppfølging AS etter omorganiseringen i 2018. Gjennom selskapets arbeids-
inkluderingstilbud bidro selskapet til at 1 575 personer fikk seg arbeid eller startet jobbkvalifiserende studier i løpet av 2019 
(1523 i 2018). Selskapet er dermed landets største formidler av personer til lønnet arbeid og største selskap ihht til NAV- 
tilskudd.  

Selskapet har i 2019 fokusert på å arbeide metodisk likt i hele Norge. Kvalitetsmålinger og sikret etterlevelse av den  metodikken 
det er ønskelig at skal benyttes, har gitt resultater for å få flere i arbeid. Her drar selskapet nytte av ulike krav og erfaringer fra 
både skjermede tiltak og anbudsutsatte tiltak. 

I løpet av 2019 vant Fretex Jobb og Oppfølging AS konkurransen om Avklaringstiltaket i Øst-Viken, det vil si at fire områder 
ble vunnet og det startet opp nye kontorer i Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad. Selskapet vant også to områder på 
Oppfølgingstiltaket; Ski og Askim. Videre ble det vunnet anbudskonkurranser om Avklaring i Øst-Finnmark og to områder i 
Vest-Viken, Modum og Drammen.  

Utsiktene for 2020 er positive med ensartet og effektiv drift og leveranse med høy kvalitet som hovedfokus. NAV sine 
kommende anbudsrunder for 2020 vil ha betydning for selskapets aktivitet for 2020 og videre de neste 3–4 årene. 

Korona-pandemien med tilhørende smittebegrensende tiltak har ikke rammet driften til Fretex Jobb og Oppfølging 
nevneverdig. Bransjen har fått gode og klare rammer av NAV vedrørende oppfølging av jobbsøkere digitalt, og selskapet har 
så langt klart å opprettholde driften. Selskapet følger situasjonen tett, og tilpasser driften etter retningslinjer og krav fra NAV. 
Det vil være en del usikkerhet i denne tiden, men det vil på sikt kunne komme flere muligheter i forbindelse med sterk økning 
i arbeidsledigheten. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har hatt revisjon av flere attføringsbedrifter, herunder Fretex Jobb og Oppfølging AS i 
2019. Ved gjennomgangen har direktoratet tatt opp noen spørsmål knyttet til delingen av konsernet pr. 01.01.2018. Dette 
kan medføre at Fretex Norge må tilføre mer kapital til Fretex Jobb og Oppfølging AS. Saken er fortsatt under behandling i 
forståelse med eier. 
 
Fretex Pluss AS har levert arbeidslivstjenester til både NAV, kommuner, selskap og enkeltpersoner. Dette er tjenester 
som er utenfor skjermet sektor. Noe er gjennom anbudstjenester og noe gjennom konsulenttjenester. I tillegg har selskapet 
vært aktive i å søke forskningsmidler noe som har gitt gode resultat i 2019.  
 
Fretex Miljø AS har bestått av innsamling av tekstiler og brukte varer, butikksalg og sikkerhetsmakulering av papir og data-
utstyr. I 2019 samlet miljøvirksomheten inn over 20 800 tonn tekstiler, som er på samme nivå som i 2018. Mesteparten av 
disse tekstilene blir eksportert til våre kunder i Europa og Asia gjennom Fretex International AS. Butikkene i selskapet hadde 
en omsetningsnedgang på 2,1 %. Det er i løpet av 2019 lagt ned 8 ulønnsomme butikker. Detaljhandelsmarkedet generelt 
er preget av nedleggelser, konkurser og satsing på netthandel. Konkurransen er mer krevende enn noen gang, spesielt fra 
ulike gjenbruksaktører på internett. 

Fretex Miljø AS har i 2019 gjennomført store endringer i driften av selskapet noe som har medført nedleggelser av aktivitet, 
beslutning om salg av forretningsområdet sikkerhetsmakulering og endrede forutsetninger i driften. 
Redusert aktivitet har også medført at hovedanlegg som selskapet har leid av 
Frelsesarmeens Næringseiendommer AS har blitt solgt i Trondheim og i Bergen. 

Det økonomiske resultatet for 2019 viser et stort negativt resultat der framtidige kostnader knyttet til nedleggelse av 
aktivitet er tatt med. Resultatet uten disse kostnadene viser et tydelig forbedret driftsresultat i forhold til 2018, noe som viser 
at tiltakene som har blitt gjennomført har hatt god effekt.  
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Selskapet sin aktivitet innen sikkerhetsmakulering økte i 2019, men siden dette virksomhetsområdet ikke lenger er kjerne-
virksomhet for selskapet ble det besluttet å legge dette ut for salg høsten 2019. I slutten av mars 2020 ble forretningsområdet 
solgt til konsernet Stena Recycling med overtakelse 1. mai 2020.  

Fretex Miljø AS har arbeidstreningsarenaer som Fretex Jobb og Oppfølging AS benytter seg av i forbindelse med praksis 
og opplæring. Denne aktiviteten er betydelig redusert de senere årene grunnet endringer i kravspesifikasjonen fra NAV. 

Fretex Miljø har i 2019 bidratt med over 29,9 millioner kroner til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid gjennom salg av 
brukte varer som er mottatt som gaver til Frelsesarmeen. 

Fretex Miljø har som mange andre selskap blitt truffet hardt av innstramningene i samfunnet grunnet Korona-pandemien. 
Pandemien har medført stengning av butikker, sortering og eksport av varer. Det vil påvirke selskapet på flere områder i 2020 
og den økonomiske situasjonen vil bli svært krevende framover.  

Eksportmarkedet for brukt tøy har vært relativt stabilt i volum. Etterspørsel etter, og prisene, på Fretex International AS 
sine produkter avhenger i stor grad av tilgjengelig volum av innsamlet tøy i markedet, kvalitet på varene og den økonomiske 
utviklingen i landene det selges til. Selskapet erfarer noe nedgang i vurdert kvalitet på innsamlede varer grunnet nye og billigere 
tekstiler i tøy som selges (fast fashion) og at tekstilene er solgt flere ganger før de blir gitt til Fretex.  
 
Fretex International AS arbeider kontinuerlig med Code of Conduct hos selskapets kunder. I forbindelse med dette er 
det behov for økt fokus på å finne gode nedstrømsløsninger for den økende mengden av tekstiler som ikke gjenbrukes som 
klær. Målet med arbeidet er økt transparens og å redusere selskapets forretningsrisiko. 

På grunn av Korona-pandemien har Fretex International blitt hardt rammet grunnet stopp i eksporten av tøy til de fleste 
av våre kunder. Dette medfører en situasjon som bygger varelager hos selskapets leverandører, med fare for at kunder ikke 
klarer sine økonomiske forpliktelser. Dette vil kunne påvirke driften og den økonomiske situasjonen for selskapet dersom 
konsekvensene av pandemien blir langvarige.  

Som i 2018 har 2019 vært et utfordrende økonomisk år for konsernet. Endrede rammebetingelser, økt konkurranse og 
betydelig innsparinger for Fretex Miljø AS, har bidratt til det negative resultatet. Konsernet ser at de tiltakene som hovedsa-
kelig har blitt gjennomført i Fretex Miljø AS, ga bedring av resultatet de siste månedene i 2019 og inn i 2020. Konsekvensene 
for konsernet samlet sett avhenger av utviklingen i pandemien og tiltakene rundt denne, at aktiviteten til Fretex Miljø AS økes 
etter nedstengningen og eventuelle støttetiltak fra staten. 

FINANSIELL RISIKO 
Selskapets finansielle risiko er knyttet til markedsrentenivået. Selskapet må trekke på Fretex-gruppens overskuddslikviditet 
innen konsernkontosystemet. 

Konsernets finansielle risiko er først og fremst knyttet til valutasvingninger, men denne er minimal da valutaeksponerin-
gen er svært liten. Konsernet foretar ikke valutasikring, da en antar at dette er mest lønnsomt på lang sikt. Kredittrisikoen er 
begrenset da ca 70 % av salget er kontantsalg og salg til det offentlige. Konsernet har i regnskapsåret hatt tilfredsstillende 
likviditet, men utviklingen i pandemien vil føre til økt press på finansieringen av konsernet. 
Fortsatt drift 
Styret anser selskapets situasjon slik at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og har lagt dette til grunn ved utarbei-
delsen av årsregnskapet. 

Korona-pandemien har medført at utsiktene for 2020 for Fretex Miljø AS er svært krevende, noe som kan resultere i at 
selskapet ikke har nok egenkapital til videre drift. Styret har derfor vært i samtaler med konsernets eier, Frelsesarmeen, og de 
har gitt en garanti som sikrer videre drift av selskapet.  

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER 
Årets underskudd foreslås dekket slik: 
Overføres fra annen egenkapital: kr 22 831 546 

ÅRSBERETNING FOR 2019
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ÅRSBERETNING FOR 2019

ARBEIDSMILJØET 
Selskapet vektlegger å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet 
oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2019 har dette vært på 2,1 %.  

I konsernet har sykefraværet vært på 10,4 % for ansatte på ordinære betingelser. Det har i 2019 vært rapportert 16 mindre 
skader i konsernet, 9 av disse har medført fravær. Fretex Miljø AS hadde i starten av 2019 en ulykkesskade med lastebil hvor 
en ansatt mistet livet. 

Den siste medarbeidertilfredshetsundersøkelsen blant ordinært ansatte viser at de ansatte opplever at de arbeider med 
svært meningsfulle oppgaver, og at det er høy grad av trivsel. 

LIKESTILLING 
Det er ansatt 4 menn og 9 kvinner i selskapet. Selskapets styre består av 4 kvinner og 5 menn. Selskapets personalpolitikk 
anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter det styret kjenner til er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og 
det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området.  

474 av 725 ansatte på ordinære betingelser i konsernet er kvinner (64,4 %). Blant ansatte definert i ledende stillinger utgjør 
kvinneandelen 62,2 %. Ved utgangen av 2019 var det 6 menn og 1 kvinne i konsernets ledergruppe.  

For sammenlignbare stillinger er det ingen lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Fra svarene i medarbeidertilfredshetsun-
dersøkelsen opplever 79,5 % av de ordinært ansatte likestilling i konsernet. 
Ikke-diskriminering og tilgjengelighet 
Styret mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Tilgjengeligheten for personer med særskilte behov forsøkes ivaretatt 
ved konsernets butikker og anlegg. 

YTRE MILJØ 
Selskapet har ingen konsesjonspliktige utslipp, og styret kjenner ikke til at selskapet på annen måte forurenser det ytre miljø. 

Konsernet samler inn og legger tilrette for økt ombruk av brukt tøy og andre brukte gjenstander. Dette reduserer beho-
vet for ny produksjon og har først og fremst en positiv global miljøeffekt. Lokalt gir dette en merbelastning i økt utslipp fra 
transport. Konsernet har en bilpark som i hovedsak består av biler som ikke er eldre enn fem år og som oppfyller de gjeldende 
krav til miljøutslipp. 
Fretex-konsernet har flere el- og hybridbiler til bruk i den daglige virksomheten. Fretex-konsernet er Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Konsernet har ingen konsesjonspliktige utslipp og styret kjenner ikke til at konsernet på annen måte forurenser det ytre miljø.  

Oslo, den 19.05.2020 

I styret for Fretex Norge AS 

 Lindis Evja  Bente Gundersen  Wenche Walderhaug 
 STYRELEDER  NESTLEDER  MIDJORD 

 Knut-Johan Onarheim   Milda Lunde Stene   Øyvind Askevold 

 Rolf Baltzersen  Inge Olav Fonn  Bjarte Dag Oen 

    Trond Ivar Vestre   
   DAGLIG LEDER 
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Fretex Norge AS

RESULTATREGNSKAP OG BALANSE

RESULTATREGNSKAP NOTE 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER   
Salgsinntekt 11 26 102 872 31 938 606
Annen driftsinntekt  1 030 905 5 106 082
Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER  27 133 777 37 044 688
Varekostnad  996 395 5 030 219
Lønnskostnader m.m 12, 13, 14 10 713 612 10 726 099
Avskrivning på varige driftsmidler 1 0 1 428 000
Annen driftskostnad 1, 14 16 029 659 19 921 186
Sum driftskostnader 27 739 665 37 105 504

Driftsresultat -605 888 -60 816

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   

Aksjeutbytte 2 0 45 418 000
Renteinntekter fra selskap i samme konsern 329 636 72 480
Renteinntekt  279 807 426 694
Annen finansinntekt  192 3 373
Nedskrivning av finansielle eiendeler 2 22 821 636 0
Rentekostnad  12 306 449 132
Annen finanskostnad   2 869 
Netto finansposter   45 468 545

Skattekostnad 15 0 227 546

ÅRETS RESULTAT   -22 831 546 45 180 184

Opplysning om:
Overført fra/til annen egenkapital 8 -22 831 546 45 180 184
  -22 831 546 45 180 184
Ordinært resultat  -22 831 546 45 407 730

Ordinært resultat før skattekostnad  -22 831 546 45 407 730
 
Sum finansielle anleggsmidler  30 660 000 53 481 636

BALANSE PR 31.12 NOTE 2019 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler:
Finansielle anleggsmidler: 
Investeringer i datterselskap  2  30 530 000  53 351 636
Investeringer i felles kontrollert virksomhet 2  130 000  130 000
Sum finansielle anleggsmidler   30 660 000  53 481 636
Sum anleggsmidler   30 660 000  53 481 636

OMLØPSMIDLER

Fordringer:   
Kundefordringer 4, 5 2 018 413 7 969 805
Andre kortsiktige fordringer 4, 5, 6 7 153 294 6 487 648
Sum fordringer   9 171 707  14 457 454

Investeringer:
Bankinnskudd, kontanter o.l.:
Bankinnskudd, kontanter o.l.  6  67 641 876  88 655 995
Bankinnskudd, skattetrekk  6  378 925  421 233
Sum bankinnskudd, kontanter   68 020 801  89 077 228
Sum omløpsmidler   77 192 508  103 534 682
SUM EIENDELER   107 852 508  157 016 318

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (525 aksjer à kr 10 000)  7  5 250 000  5 250 000
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital   25 386 190  48 217 736
Sum egenkapital  8  30 636 190  53 467 736

GJELD
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser  12  816 574  998 362
Sum avsetning for forpliktelser   816 574  998 362

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld  10  1 453 050  3 555 225
Skyldige offentlige avgifter   6 495 019  9 077 326
Annen kortsiktig gjeld  6, 10  68 451 675  89 917 669
Sum kortsiktig gjeld   76 399 744  102 550 220

Sum gjeld   77 216 318  103 548 582

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   107 852 508  157 016 318
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Fretex Norge AS Fretex Norge AS – Konsern

KONTANTSTRØMOPPSTILLING  2019 2018

Tilført fra årets virksomhet 1)   -191 698  46 596 100
+ Endringer i lager,debitorer og kreditorer  3 849 218  -481 266
+ Endring i andre tidsavgrensningsposter  -24 713 947  94 904 159
Netto likviditetsendring fra virksomheten  -21 056 427  141 018 993

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
- Investering i varige driftsmidler
+ Salg av varige driftsmidler (salgspris)
+ Endring i andre investeringer   0  -44 507 329
= Netto likviditetsendring fra investeringer  0  -44 507 329

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
+ Opptak av gjeld
- Nedbetaling av gjeld
- Ettergivelse av gjeld
+ Netto endring i kassekreditt   0 - 7 862 200
+ Innskutt ny egenkapital
= Netto likviditetsendring fra finansieringen  0  -7 862 200

Netto endring likvider gjennom året   -21 056 427  88 649 464
+ Likviditetsbeholdning pr 1.1   89 077 228  427 764
= Likviditetsbeholdning 31.12.   68 020 801  89 077 228

1) Dette tallet fremkommer slik:
Årets resultat   -22 831 546  45 180 184
- Gevinst ved salg av anleggsmidler
+ Tap ved salg av anleggsmidler
+ Ordinære avskrivninger   0 1 428 000
+ Nedskrivninger av anleggsmidler   22 821 636  0
+ Skattekostnad   0  227 546
+ Endring pensjonsforpliktelser   -181 788  -239 630
= Tilført fra årets virksomhet   -191 698  46 596 100

RESULTATREGNSKAP NOTE 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt  11  344 682 157  364 659 024
Salg av tjenester til det offentlige   232 252 379  214 208 624
Investeringstilskudd   779 344  0
Annen driftsinntekt   2 685 927  5 762 592
Sum driftsinntekter   580 399 808  584 630 240

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad   52 265 915  55 831 575
Endring i beholdning av egentilvirkede varer  193 103  3 312 436
Lønnskostnad  12, 13, 14  331 275 138  324 664 458
Avskrivning på varige driftsmidler  1  15 162 699  17 517 222
Annen driftskostnad  1, 14  200 941 555  200 258 862
Sum driftskostnader   599 838 409  601 584 553

Driftsresultat   -19 438 601  -16 954 312

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Inntekt på investering i felles  
kontrollert virksomhet 2  31 669  -172 677
Renteinntekt   1 610 444  867 071
Annen finansinntekt   17 385  29 098
Rentekostnad   359 362  636 870
Annen finanskostnad   47 581  53 410
Netto finansposter   1 252 556  33 211

Ordinært resultat før skattekostnad   -18 186 045  -16 921 101

Skattekostnad  15  0  227 546

Ordinært resultat   -18 186 045  -17 148 647

ÅRETS RESULTAT  8  -18 186 045  -17 148 647

RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
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KONSERNREGNSKAP

Fretex Norge AS – KonsernFretex Norge AS – Konsern

BALANSE PR 31.12 NOTE 2019 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler:
Bygninger mv.  1  5 808 020  12 642 600
Transportmidler  1  14 868 800 1 4 616 850
Driftsløsøre, inventar o.l  1  17 823 555  13 075 200
Sum varige driftsmidler   38 500 375  40 334 650

Finansielle anleggsmidler:
Investeringer i felles  
kontrollert virksomhet  2  2 170 711  2 139 042
Investeringer i aksjer og andeler  2  217 000  217 000
Sum finansielle anleggsmidler  2  387 711  2 356 042

Sum anleggsmidler   40 888 086  42 690 692

OMLØPSMIDLER

Varebeholdning  3  2 122 288  2 888 037

Fordringer:
Kundefordringer  4, 5  24 040 458  27 493 686
Andre fordringer  4, 5, 6  36 957 646  26 586 008
Sum fordringer   60 998 104  54 079 694

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.:
Bankinnskudd, kontanter o.l.  6  71 764 114  95 012 559
Bankinnskudd, skattetrekk  6  10 970 365  10 518 943
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.   82 734 479  105 531 502

Sum omløpsmidler   145 854 871  162 499 233

SUM EIENDELER   186 742 957  205 189 925

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital  7  5 250 000  5 250 000
Overkurs   3 049 671  3 049 671
Sum innskutt egenkapital   8 299 671  8 299 671
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital   87 274 472  105 232 972
Sum egenkapital  8  95 574 143  113 532 643

 NOTE 2019 2018

GJELD
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser  12  1 080 550  7 471 606
Sum avsetning for forpliktelser   1 080 550  7 471 606

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld  10  19 240 068  20 028 576
Skyldig offentlige avgifter   23 727 668  24 395 360
Annen kortsiktig gjeld  10  47 120 528  39 761 741
Sum kortsiktig gjeld   90 088 264  84 185 677

Sum gjeld   91 168 814  91 657 283

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   186 742 957  205 189 925

KONTANTSTRØMOPPSTILLING   2019  2018

Tilført fra årets virksomhet 1)   -10 262 796  -2 852 109
Endringer i lager,debitorer og kreditorer 3 430 470  5 448 931
Endring i andre tidsavgrensningsposter  -3 452 998 - 7 578 139

Netto likviditetsendring fra virksomheten  -10 285 324  -4 981 317

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
Investering i varige driftsmidler   -13 788 424  -11 988 833
Salg av varige driftsmidler (salgspris)   1 276 725  1 464 500
Endring i andre investeringer   0  6 800 000

= Netto likviditetsendring fra investeringer  -12 511 699  -3 724 333

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Opptak av gjeld
Nedbetaling av gjeld
Ettergivelse av gjeld
Netto endring i kassekreditt
Endring i egenkapital ved salg av virksomhet

  0  0
Netto endring likvider gjennom året   -22 797 023  -8 705 650

Likviditetsbeholdning pr 1.1   105 531 502  114 237 152
= Likviditetsbeholdning 31.12.   82 734 479  105 531 502

1) Dette tallet fremkommer slik:
Årets resultat   -18 186 045  -17 148 647

Gevinst ved salg av anleggsmidler   -816 725  -254 500
Tap ved salg av anleggsmidler   0  2 170 960
Ordinære avskrivninger   15 162 699  17 517 222
Nedskrivninger av anleggsmidler
Inntekt på investering i f.k.virksomhet   -31 669  172 677
Endring pensjonsforpliktelser   -6 391 056  -5 309 821

= Tilført fra årets virksomhet   -10 262 796  -2 852 109
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Generelt
Fretex Norge AS er eier av Fretex-selskapene i Norge som aktivt bidrar til at mennesker får og beholder arbeid. Fretex- 
selskapene bidrar til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning samt annen virksomhet som naturlig 
hører inn under Frelsesarmeens virkeområde. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens 
 verdigrunnlag. Fretex Miljø AS, Fretex Pluss AS og Fretex Norge AS er skattepliktige selskap. Fretex Jobb og Oppfølging As 
som driver Fretex-gruppen arbeidslivstjenester i skjermet sektor driver ikke skattepliktig virksomhet.

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskaps-
standarder. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet ved salg av varer 
og opptjeningstidspunktet ved salg av tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader 
medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til 
 transaksjonskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Hovedregel for vurdering og 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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
 forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig 
verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler 
er vurdert til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Nedenfor redegjøres særskilt for enkelte poster.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. 

Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet med gjeldende skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt 
 skattefordel balanseføres ikke. 

Konsolideringsprinsipper 
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapenes eiendeler og gjeld. Transaksjoner og 
mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. 

Noter til årsregnskapet for 2019

ÅRSBERETNING FOR 2019
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NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER 

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. 
Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på 
en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av 
varige driftsmidler. 

Morselskapet Bygninger/ Transportmidler Driftsløsøre/ Sum 
 Bygningsmess.anl.  Inventar 
Anskaffelseskost pr. 1.1   0  15 128 508  15 128 508
Tilgang i året   0  0  0
Avgang i året   0  0  0
Samlede avskrivninger pr. 31.12   0  -15 128 508  -15 128 508
Bokført verdi pr. 31.12  0  0  0  0

Årets nedskrivning med investeringstilskudd   0  0  0
Årets ordinære avskrivninger   0  0  0
Økonomisk levetid  10 - 20 år  5 år  3 - 10 år 
Avskrivningsplan  lineært  lineært  lineært 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler  862 013  0  5 246 889  6 108 903

Konsernet Bygninger/  Transportmidler Driftsløsøre/ Sum 
 Bygningsmess.anl.  Inventar
Anskaffelseskost pr. 1.1  23 039 214  45 712 556  52 846 108  121 597 878
Tilgang i året  0  4 914 084  8 874 339  13 788 423
Avgang i året  -64 637  -2 291 042  -1 782 099  -4 137 778
Samlede avskrivninger pr. 31.12  -17 166 558  -33 466 798  -42 114 793  -92 748 149
Bokført verdi pr. 31.12  5 808 019  14 868 800  17 823 555  38 500 373

Årets nedskrivning med investeringstilskudd  0  0  0  0
Årets ordinære avskrivninger  2 751 680  4 234 134  8 176 885  15 162 699
Økonomisk levetid  10 - 20 år  5 år  3 - 10 år
Avskrivningsplan  lineært  lineært  lineært 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler  77 304 842  356 339  9 522 883  87 184 064

Noter til årsregnskapet for 2019

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019
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NOTE 2 – AKSJER / INVESTERINGER

Aksjer i datterselskaper
 Anskaffelses Forretnings- Eierandel rett  Selskapets  Selskapets  
 tidspunkt kontor stemme egenkapital 100 % årsresultat 100 %
Fretex Jobb og Oppfølging AS  10.10.2017  Sandnes  100 %  79 771 165  2 410 262
Fretex Pluss AS  10.10.2017  Sandnes 100 %  2 817 604  -1 230 826
Fretex Miljø AS  10.10.2017  Oslo  100 %  10 838 474  -19 387 240

Aksjer i felles kontrollert virksomhet
 Anskaffelses Forretnings- Eierandel rett  Selskapets  Selskapets  
 tidspunkt kontor stemme egenkapital 100 % årsresultat 100 %
Fretex International AS  19.06.2002  Oslo 5 1%/50%  4 256 297  62 097

Fretex Norge AS eier 51 % og Frälsningsarmén i Sverige 49 % av aksjene i selskapet. Aksjonærene har i aksjonæravtale blitt enige om at ingen av dem 
skal ha dominerende innflytelse i selskapet. Alle prinsipielt viktige beslutninger i selskapet skal treffes av aksjonærene i fellesskap. Fretex International 
AS er dermed en felles kontrollert virksomhet. 

KONSERNET
Aksjer i felles kontrollert virksomhet
 Anskaffelses Forretnings- Eierandel rett  Selskapets  Selskapets  
 tidspunkt kontor stemme egenkapital 100 % årsresultat 100 %
Fretex International AS  19.06.2002  Oslo 5 1%/50%  4 256 297  62 097

Verdien i det felles kontrollerte selskapet er presentert ihht egenkapital-metoden i konsernregnskapet. Anskaffelseskost er kr 130 000.  
Årets økning er kr 31 669.

Aksjer og andeler 
Aksjer og andeler er pliktige eierandeler i sentrumsforeninger hvor datterselskapene har butikker eller eierandeler i opplæringskontor. 

ÅRSBERETNING FOR 2019

NOTE 3 - VARER

Morselskapet 2019 2018
Råvarer 0 0
Bearbeidede varer 0 0
Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid 0 0
Lager av innkjøpte varer for videresalg 0 0
Sum 0 0

Konsernet 2019 2018
Råvarer 106 578  89 643
Bearbeidede varer  0  3 852
Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid  769 666  1 028 009
Lager av innkjøpte varer for videresalg  1 246 044  1 766 534
Sum  2 122 288  2 888 037
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NOTE 4 - VURDERING AV FORDRINGER

Morselskapet 2019 2018
Kundefordringer vurdert til pålydende  2 018 413  7 969 805
Andre fordringer vurdert til pålydende  7 153 294  6 487 648
- Avsatt til dekning av usikre fordringer  0  0
Bokført verdi pr. 31.12  9 171 707  14 457 454

Konsernet 2019 2018
Kundefordringer vurdert til pålydende  24 304 973  28 183 994
Andre fordringer vurdert til pålydende  36 957 646  26 586 008
- Avsatt til dekning av usikre fordringer  -264 515  -690 308
Bokført verdi pr. 31.12  60 998 104  54 079 694

Konsernet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

NOTE 5 - FORDRINGER INNEN FRELSESARMEEN

Morselskapet Kundefordringer Kundefordringer Andre fordringer Andre fordringer 
 2019 2018 2019 2018
Fretex 1 875 915  6 231 284  6 419 856  5 722 135
Andre enh. innen Frelsesarmeen  37 418  1 689 491  0  0
Bokført verdi pr. 31.12  1 913 333  7 920 775  6 419 856  5 722 135

Konsernet Kundefordringer Kundefordringer Andre fordringer Andre fordringer 
 2019 2018 2019 2018
Enheter innen Frelsesarmeen  544 679  2 297 103  6 381  0

NOTE 6 - BANKINNSKUDD, KONTANTER M.V

Fretex Norge AS administrerer et konsernkontosystem for Fretex-gruppen og er representant overfor banken.  
Selskapet er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet, solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse 
av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen.

Morselskapet  2019 2018
Skattetrekksmidler 378 925  421 233

Pr 31.12. har selskapet kr 67 642 876 innestående på konsernkonto. Kr 67 059 957 er datterselskaper og Fretex Internati-
onal AS sine innskudd på konsernkonto, som er presentert som gjeld i balansen. Selskapet har en selvskyldnerkausjon til 
Sparebanken Sør på kr 10 000 000.

Konsernet  2019 2018
Skattetrekksmidler 10 970 365  10 518 943

Fretex International AS, som er en felles kontrollert virksomhet, er del av Fretexgruppens konsernkontoordning. 
Pr. 31.12.2019 har konsernet kr 5 705 092 til gode i denne ordningen.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019
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NOTE 7 - AKSJEKAPITAL OG AKSJEINFORMASJON

Selskapets aksjekapital består av 525 aksjer à pålydende kr 10 000 og eies av Frelsesarmeen i Norge. Det er en aksjeklasse og 
hver aksje gir samme rett i selskapet.

NOTE 8 - EGENKAPITAL

Morselskapet  Aksjekapital  Annen egenkap. Sum
Egenkapital 1.1  5 250 000   48 217 736  53 467 736
Årets resultat    -22 831 546  -22 831 546
Egenkapital 31.12  5 250 000   25 386 190  30 636 190

Konsernet Aksjekapital Overkursfond Annen egenkap. Sum
Egenkapital 1.1  5 250 000  3 049 671  105 232 972  113 532 643
Korreksjon konsernbidrag 2018    227 545  227 545
Årets resultat    -18 186 045  -18 186 045
Egenkapital 31.12  5 250 000  3 049 671  87 274 472  95 574 143

NOTE 9 - LANGSIKTIG GJELD

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

Morselskapet 2019 2018
Annen gjeld 0 0

Konsernet 2019 2018
Annen gjeld 0 0

NOTE 10 - GJELD INNEN FRELSESARMEEN

Morselskapet Leverandørgjeld Leverandørgjeld Annen gjeld Annen gjeld 
 2019 2018 2019 2018
Fretex 83 374  110 054  12 260  1 080 198
Andre enheter innen Frelsesarmeen  227 754  0  147 668  147 668
Bokført verdi pr. 31.12  311 128  110 054  159 928  1 227 866

Konsernet Leverandørgjeld Leverandørgjeld Annen gjeld Annen gjeld 
 2019 2018 2019 2018
Enheter innen Frelsesarmeen  1 884 679  80 063  147 668  147 668

ÅRSBERETNING FOR 2019



33Å R S R A P P O R T  2 0 1 9

NOTE 11 - SALGSINNTEKTER

Morselskapet
Pr. virksomhetsområde 2019 2018
Salg av tjenester  26 102 872  31 938 606

Geografisk fordeling 2019 2018
1) Norge  26 102 872  31 938 606
2) Andre land  0  0
Sum  26 102 872  31 938 606
Konsernet  
Pr. virksomhetsområde 2019 2018
Salg av varer og tjenester  344 682 157  364 659 024

Geografisk fordeling 2019 2018
1) Norge  228 014 154  246 073 258
2) Andre land  116 668 003  118 585 766
Sum  344 682 157  364 659 024

NOTE 12 - LØNNSKOSTNADER, PENSJONSKOSTNADER OG –FORPLIKTELSER

Lønnskostnader morselskapet 2019 2018
Lønn  8 552 697  8 683 863
Arbeidsgiveravgift  1 361 537  1 355 459
Pensjonskostnader  550 067  441 543
Andre ytelser  249 311  245 234
Totalt  10 713 612  10 726 099

Lønnskostnader konsernet 2019 2018
Lønn  265 332 534  263 614 132
Arbeidsgiveravgift  43 907 056  42 338 706
Pensjonskostnader  15 792 318  11 178 373
Andre ytelser  6 243 230  7 533 247
Totalt  331 275 138  324 664 458

Pensjonskostnader og –forpliktelser morselskapet
Selskapet gikk over fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon 1. juli 2011. Denne ordningen omfatter 14 personer 
og tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er foretatt beregninger av virksomhetens pensjonsforpliktelse knyttet til den avsluttede ordning basert på aktuarmes-
sige forutsetninger. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutset-
ninger innen forsikring lagt til grunn. Den avsluttede ordningen omfatter 14 oppsatte og 0 pensjonister.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019
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Årets pensjonskostnad: 2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  0  0
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  153 104  135 077
Arbeidsgiveravgift  5 425  -5 373
Administrasjonskostnad  14 482  11 427
Resultatført planendring  73 689  0
Avkastning pensjonsmidler  -202 797  -184 612
Netto pensjonskostnad  43 903  -43 481

Finansiell status: 31.12.2019 31.12.2018
Beregnede pensjonsforpliktelser  5 469 528  5 814 918
Pensjonsmidler  -5 092 700  -4 624 538
Utsatt forpliktelse ved tap  338 838  -315 390
Netto pensjonsforpliktelser/ pensjonsmidler  715 665  874 989

Arbeidsgiveravgift  100 909  123 373
Over- (-)/underfinansiert pensjonsforpliktelse  816 574  998 362

Økonomiske forutsetninger:  
Diskonteringsrente  2,30 %  2,60 %
Lønnsøkning  2,25 %  2,75 %
Forventet G-regulering  2,00 %  2,50 %
Forventet regulering av løpende pensjon  1,24 %  1,73 %
Forventet avkastning  3,80 %  4,30 %
Arbeidsgiveravgift - sats  14,10 %  14,10 %

Pensjonskostnader og –forpliktelser konsernet
Fretex-gruppen gikk over fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon 
1. juli 2011. Den nye ordningen omfatter 1 102  personer og tilfredsstiller 
kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er foretatt beregninger av virksomhetens pensjonsforpliktelse knyttet 
til den avsluttede ordning basert på aktuarmessige forutsetninger. Som 
aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er 
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. De avsluttede 
ordningene omfatter 3 aktive, 813 oppsatte og 238 pensjonister.

UNDERFINANSIERTE PENSJONSORDNINGER

Årets pensjonskostnad: 2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  103 005  103 005
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  5 195 472  211 081
Arbeidsgiveravgift  -248 232  8 134
Administrasjonskostnad  449 570  21 899
Amortisering av estimeringstap  178 847  15 551
Avkastning pensjonsmidler  -7 687 406  -293 847
Netto pensjonskostnad  -2 008 743  65 823

ÅRSBERETNING FOR 2019

Finansiell status: 31.12.2019 31.12.2018
Beregnede pensjonsforpliktelser  8 589 396  9 079 908
Pensjonsmidler  -7 967 285  -7 315 076
Utsatt forpliktelse ved tap  324 910  -746 680
Netto pensjonsforpliktelser/ pensjonsmidler  947 021  1 018 152
Arbeidsgiveravgift  133 530  143 559
Over- (-)/underfinansiert pensjonsforpliktelse  1 080 551  1 161 711

Økonomiske forutsetninger:  
Diskonteringsrente  2,30 %  2,60 %
Lønnsøkning  2,25 %  2,75 %
Forventet G-regulering  2,00 %  2,50 %
Forventet regulering av løpende pensjon  1,24 %  1,73 %
Forventet avkastning  3,80 %  4,30 %
Arbeidsgiveravgift - sats  14,10 %  14,10 %

OVERFINANSIERTE PENSJONSORDNINGER

Årets pensjonskostnad: 2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  0  0
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  5 204 613  4 984 391
Arbeidsgiveravgift  -300 823  -256 366
Administrasjonskostnad  537 914  427 671
Resultatført aktuarielt tap  0  163 296
Avkastning pensjonsmidler  -7 876 023  -7 393 559
Netto pensjonskostnad  -2 434 319  -2 074 567

Finansiell status:  31.12.2019  31.12.2018
Beregnede pensjonsforpliktelser  197 711 584  209 021 949
Pensjonsmidler  -192 232 368  -183 098 373
Utsatt forpliktelse ved tap  -8 568 489  -20 393 430
Netto pensjonsforpliktelser/ pensjonsmidler  -3 089 273  5 530 145
Arbeidsgiveravgift  0  779 751
Over- (-)/underfinansiert pensjonsforpliktelse  -3 089 273  6 309 896

Økonomiske forutsetninger:  
Diskonteringsrente  2,30 %  2,60 %
Lønnsøkning  2,25 %  2,75 %
Forventet G-regulering  2,00 %  2,50 %
Forventet regulering av løpende pensjon  1,24 %  1,73 %
Forventet avkastning  3,80 %  4,30 %
Arbeidsgiveravgift - sats  14,10 %  14,10 %

NOTE 13 - ANTALL ANSATTE

Det har i 2019 vært 12,8 årsverk i selskapet og 603,4 årsverk i konsernet.
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NOTE 14 - YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR

Morselskapet
Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre
Lønn / styrehonorar  1 222 346 0
Pensjonskostnader  132 776  0
Annen godtgjørelse  14 791  0

Hverken selskapets daglige leder eller styrets leder har avtale om bonuslønn eller sluttvederlag ved fratreden eller endring i 
stilling.

Revisjonstjenester 2019  2018
Revisjonshonorar  161 514  231 645
Andre revisjonsrelaterte tjenester  0  0

Konsernet
Revisjonstjenester 2019  2018
Revisjonshonorar  636 398  1 171 284
Andre revisjonsrelaterte tjenester  0  0

NOTE 15 - SKATTEKOSTNAD

Morselskapet
Skattekostnaden består av: 2019 2018
Betalbar skatt  0  227 546
Endring utsatt skatt  0  0
Sum  0  227 546

Utsatt skatt:  31.12.2019  31.12.2018
Netto grunnlag (midlertidige forskjeller)  1 009 510  999 600
22 % utsatt skatteforpliktelse (-)/fordel (+)  222 092  219 912

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. I oppstillingen brukes 
positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar 
inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Konsernet
Skattekostnaden består av: 2019 2018
Betalbar skatt  0 2 27 546
Endring utsatt skatt  0  0
Sum  0  227 546

Utsatt skatt:  31.12.2019  31.12.2018
Netto grunnlag (midlertidige forskjeller)  45 042 584  23 773 914
22 % utsatt skatteforpliktelse (-)/fordel (+)  9 909 368  5 230 261

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. I oppstillingen brukes 
positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar 
inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019
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Fretex Norge AS
Torneroseveien 7, 4315 Sandnes
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