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:

TB fix & finish
921638906
2019
Tryggheim Vgs
Bjarte Gudmestad

Årsberetning
TB fix & finish UB konstruerer fixe møbler i tre med god finish. Me lever av å skape gode følelsar,
ikkje flatpakka nederlag.

Oversikt over ansatte og styret i ungdomsbedriften:
Daglig leder: Markus Stokland
Økonomiansvarlig: Andreas Vorhaug
Produktansvarlig: Daniel Opheim
Markedsansvarlig: Fillip Mydland
Gjennomførte oppgaver/aktiviteter og oppnådde resultater i ungdomsbedriften:
Bedrifta har produsert eit spisebord på 4 meter, mindre bruksting og interiørartikler i tre, så som
serveringsbrett, skjerefjøler og rister.
Bedrifta vann fylkesmeisterskapen for beste yrkesfaglege UB, og me representerte Rogaland i NM på
Lillestrøm. Her blei det inga premiering, men me blei nominert blant dei sju beste yrkesfaglege.
Dette har vi lært gjennom året med Ungdomsbedrift1:
Me har lært at samabeid er viktig, og alle som er med må gjere dei oppgåvene dei har fått for at ting
skal bli vellykka. Vi har også lært å ta ansvar internt i gruppa. Ikke bare har vi lært å ta ansvar for å få
ting gjort, men vi har også lært å ta ansvar for hverandre slik at alle gjør det de skal og har noe å
For eksempel: Hva har dere lært om samarbeid internt i gruppa, samarbeid med mentor og nettverk, gruppas
evne til å løse problemer/utfordringer, gruppas evne til å jobbe kreativt og tenke nytt, gruppas evne til å
gjennomføre og fullføre arbeidsoppgaver, gruppas evne til å ta initiativ (sette i gang nye tiltak), gruppas evne til
å ta ansvar og gruppas evne til å lære av feil?
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gjøre. Vi har også delt erfaringer, vi hadde et tydelig skille på styrker og svakheter mellom oss, men
gjennom arbeid og deling av erfaringer har vi bygget flere styrker og revet ned flere svakheter. Vi har
også erfart at god planlegging og ståpå vilje er nøkkelen til et godt produkt. Vi har gått på smeller
som å kjøpe inn feil material, ikke helt forstått hverandre og møtt på konflikter. Men med dialog og
deling av tanker hatt vi til slutt kommet oss gjennom det og kommet oss i mål med gode resultater.
Så har me lært at marknadsføring krev mykje arbeid, men er enormt viktig. Vi tenkte av hvis vi lager
gode produkt vil ryktet spre seg og bestillingene vil komme av seg selv. Vi fant ut at dette ikke var
tilfelle og startet å markedsføre mye tydligere etter vi innså dette.
Me har og fått øvd oss på å sjå samanheng mellom faga i skulen. Erfart hvordan en skal dra
forkskjellige biter av forkjellige fag inn i bedriftsarbeid. Me har og lært kva som er viktig når du starter
ein bedrift og korleis det er å drive den.
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Årsregnskap
Årsregnskapet inneholder en oppstilling2 av resultatregnskap og balanse:

Resultatregnskap
for perioden
Salgsinntekter
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

<Årstall>

16 700
2 000
18 700
6 343
11
4 249
10 603

Driftsresultat

8 097

Årsresultat

8 097

Balanse

<Årstall>

Eiendeler
Varebeholdning
Betalingsmidler
Bank
Kasse
Sum betalingsmidler

-

7 923
7 923

Kundefordringer

Sum eiendeler

7 923

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Udekket tap

8 097
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