Årsrapport for Ungdomsbedrift
Årsrapporten er ungdomsbedriftens sluttrapport. Årsrapporten skal gi et riktig bilde av hva dere har gjort i
ungdomsbedriften i løpet av skoleåret. Årsrapporten lastes opp på ungdomsbedriftens side etter at
ungdomsbedriften har avholdt årlig generalforsamling.

Ungdomsbedriftens navn:
Organisasjonsnummer:
Skoleår:
Navn på videregående skole:
Navn på ansvarlig lærer:
Navn på mentor og arbeidssted:

SmartShower UB
919 757 876
2017/2018
Data og elektronikskk
XXX
XXX

Årsberetning
Beskrivelse av forretningsideen og produktet:
SmartShower skaper et display som vil stå i dusjen din. Her får du blant annet en oversikt over hvor
mye varmtvann som er igjen i tid og prosent. I tillegg skal du endelig få se forbruket ditt på varmt
vann i realtid!

Oversikt over ansatte og styret i ungdomsbedriften:
Programmeringsansvarlig: XX
Økonomiansvarlig: XX
Markedsansvarlig: XX
Teknologiansvarlig: XX
Daglig- leder: XX

Gjennomførte oppgaver/aktiviteter og oppnådde resultater i ungdomsbedriften:
Pitche-konkurranse på Arkaden: Dette var fasen bedriften var fersk. Bedriften hadde nettopp tatt en
andre plass på pitche-konkurransen som ble arrangert på Skogmo, og hadde som mål om å markere
seg på Arkaden. Her var vi ute etter hva slags reaksjoner og tilbakemeldinger vi ville få fra dommere.
Responsen var god, og dette fikk bedriften til å gå ``all inn`` med produktet.
Januar 2018: Ordet om bedriften hadde spredd seg etter Pitche-konkurransen. Ordførende fra både
Skien og Porsgrunn kommune var interessert i å høre mer om bedriften og vår ide. Nok en gang, var
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responsen god, og presse fra TA og Varden var også til stedet. Dette ga bedriften god
oppmerksomhet i media.
8. Mars: Fylkesmesterskapet nærmet seg med stormstrikk og bedriften fikk et stort gjennomslag med
produktet. Den hadde nemlig begynt å lese av verdiene på varmtvann. På dette tidspunktet var mye
programmering allerede gjort. Design av hvordan vi ville selve utseende på skjermen skulle se ut, var
også på plass. Kort tid etter, begynte klokken og fungere i realtid, og grafen på varmtvannet begynte
å fungere.
14. mars: Bedriften hadde som mål om å gjøre det beste vi kunne og kanskje stikke av med en pris.
Da prisutdelingen var i gang, tok bedriften 1. plass for beste yrkesfaglig bedrift, som ga oss
gullbilletten til NM.
19. April: Bedriften inngår en sponsor avtale med Skien-kommune, ABB og Msg production. Stand var
ferdig bygget og rull up amt skjorter med trykk var på plass. Fungerende prototype var ferdig og klar
for NM.
26. April: Bedriften får to nominasjoner som beste yrkesfaglige bedrift og verdiskapende bedrift på
NM.
Dette har vi lært gjennom året med Ungdomsbedrift1:
Vi har lært å jobbe sammen som et team. Hvordan vi skal håndtere forskjellige problemstillinger og
hva som skal til for å nå mål man har satt. Vi har fått et godt inntrykk av hvordan arbeidslivet er, og vi
føler oss mer rusta for næringslivet enn det vi hadde gjort hvis vi ikke hadde startet opp en UB. Vi har
lært hvordan vi skal komme i kontakt med næringslivet og hvordan vi kan bruke nettverket for alt det
er verdt.
Det å ta ansvar er også en av flere ting medlemmene i bedriften har lært gjennom tiden som UB. Det
har vært en lærerik og morsom opplevelse som alle vil ta med seg videre.
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Årsregnskap
Årsregnskapet inneholder en oppstilling2 av resultatregnskap og balanse:
Årsregnskapet og Revisjonsberetning er vedlagt.
Et eventuelt overskudd fordeles slik: Fordels som lønnslipp til medlemmene av bedriften

2

Oppstillingen kan være mer detaljert enn malen dersom driften krever det.
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