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VISJON
Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FORMÅL
Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid og 

til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk.  

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med 
Frelsesarmeens verdigrunnlag.  

VERDIER
Åpenhet, kjærlighet, engasjement, lønnsomhet.
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Framtidstro
Koronaviruset rammet oss alle i 2020, 
men det rammet ulikt. I Fretex førte 
pandemien til perioder med nedsteng
ning av mottak og butikker, og dermed 
permitteringer. Giverne ga mindre og 
kundene holdt seg mer hjemme. Fretex
butikkene solgte som en følge av det 
mindre, men like fullt bidro våre givere 
og kunder til at Frelsesarmeens sosiale 
arbeid fikk tilført 21 millioner kroner. Takk!  

 
Vi lærte mye om smitteverntiltak og vi 
ble bedre til å bruke digitale verktøy. Jobb
konsulenter og jobbsøkere oppnådde 
gode resultater uten å møtes ansikt til 
ansikt. 1260 jobbsøkere fikk arbeid, blant 
annet i bransjer som opplevde vekst 
under pandemien. 213 jobbsøkere  startet 
på en utdanning. 

 
Når rammebetingelsene og omverdenen endres så mye som vi opplevde dette 
året, er det viktig å minne hverandre om det som ikke har forandret seg. Kjerne
verdiene våre – engasjement, lønnsomhet, kjærlighet og åpenhet – er uforandret. 
Disse verdiene har vært viktige for arbeidet vårt, også i pandemiåret. Visjonen om å gi 
folk grunn til å tro på framtiden har vært viktigere enn noen gang. Formålene våre er 
også uforandret. Vi er til for at mennesker skal få og beholde arbeid, og for å bidra til 
et bedre miljø gjennom gjenbruk. Arbeidsområdene og målene er relevante i vår tid.  

 
I denne årsrapporten kan du lese om hva vi sammen fikk til. For at forretningsideen 
til Fretex skal fungere, er vi avhengig av samarbeid. Det er på grunn av givere, kunder, 
samarbeidspartnere og arbeidsgivere som ansetter via Fretex at målene nås. Sammen 
har vi kommet oss gjennom et krevende år. 

Takk til dere alle.  

Med vennlig hilsen

Trond Ivar Vestre
KONSERNSJEF

Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden 
har vært  viktigere enn noen gang.
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1260
2020 TALL OG FAKTA

FIKK ARBEID

TEKSTILER BLE SORTERT VED 
 ANLEGGENE I SANDNES OG OSLO

43213
STARTET MED 
UTDANNING JOBBSPESIALISTER

IPS-TILTAKENE HADDE       FRETEX HADDE 

520 
AFT-PLASSER

1 160 000 KILO 
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21 mill.
TOTAL OMSETNING I FRETEXBUTIKKENE VAR 119 MILLIONER

GIKK TIL FRELSESARMEENS SOSIALE ARBEID

30% nedgang  
i omsetning 32% nedgang  

i antall solge varer 34% nedgang  
i antall kunder

7% ØKNING I SNITTSALG PER KUNDE

FRETEXBUTIKKENE

7% ØKNING I SNITTSALG PER KUNDE

FRETEXBUTIKKENE SOLGTE OVER 

900 
000 

BRUKTE PLAGG, SKO OG   
TILBEHØR TIL EN SNITTPRIS  

PÅ 91 KRONER

DE FYSISKE FRETEXBUTIKKENE  
SELGER I SNITT OVER 

10 000 
VARER PER DAG

NETTBUTIKKEN SELGER I SNITT OVER 

60 
VARER PER DAG, 365 DAGER I ÅRET

60
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OM FRETEX

Den nordligste 
 butikken er  
i  Kirkenes

Den sørligste 
butikken er  
i Mandal

Butikken på Østlandet 
som er lengst øst  
er Halden 

Butikken 
lengst vest er  
i Haugesund

Den største  butikken er på Alnabru  
i Oslo med over 2000 kvadrat
meter over 3 etasjer.

Den minste  butikker er på 
 Grünerløkka i Oslo og er 
på 138  kvadratmeter

Butikken med lengst åpnings
tid er nettbutikken som er åpen 
24 timer hver dag.

Fretex har 41 butikker. 
1 nettbutikk og 40 fysiske 
rundt om i landet.

Fretex Miljø AS
Fretex International AS

Fretex Jobb og Oppfølging AS
Fretex Pluss AS

Fretex Norge AS

KIRKENES

OSLO

MANDAL

SANDNES

HAUGESUND

HALDEN

Takk for gaven!

3500 Fretex-
bokser er 

plassert rundt   omkring i 
landet.

Fretexposen deles ut i 
alle landets Post i Butikk 
 (posen tar 8 kg og fast pris 
å sende den er 50 kroner).

På arbeidsplassen via 
konseptet «Gi til Fretex 
på jobben» som flere 
 arbeidsgivere arrangerer i 
samarbeid med Fretex.

Det er også mulig å levere 
gavene i Fretexbutikkene.

Hos Lindex, Bik Bok, 
 Cubus eller Dressmann 
er det innsamlings-
løsninger for klær.

DET SKAL VÆRE LETT Å GI TIL FRETEX  

24/7
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FRETEX-GRUPPEN

Fretexgruppen 

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.  Fretexgruppen består av: 

Fretex Jobb og Oppfølging AS

Formål: Selskapets virksomhet skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid. 
Selskapets virksomhet skal drives i overenstemmelse med Frelsesarmeens verdi
grunnlag. 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. 
 Selskapet skal være en arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne.   
Selskapets virksomhet skal drives i overen stemmelse med Frelsesarmeens verdi
grunnlag. 

Selskapets hovedkontor er i Oslo. 

Fretex Pluss AS

Formål: Selskapet skal drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkelt personer 
og virksomheter innen arbeidslivsfeltet. Selskapet skal drives utenfor skjermet sektor. 
Selskapets virksomhet skal drives i overenstemmelse med Frelsesarmeens verdi
grunnlag. 

Selskapets hovedkontor er i Sandnes. 

Fretex International AS

Formål: Selskapet driver eksportvirksomhet av brukt tøy. 
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. 
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FRETEX JOBB OG OPPFØLGING
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Arbeidsforberedende trening tilbyr 
avklaring, arbeids utprøving, arbeidstre
ning, og opplæring. Målet med tiltaket 
er å styrke mulighetene den enkelte har 
til å skaffe seg arbeid. Det legges vekt på 
utprøving og trening i ordinært arbeids
liv. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompe
tanse og karriereveiledning. Målgruppen 
er svært variert, og tiltaket betinger god 
inkluderingskunnskap hos de ansatte i 
Fretex. 

Fretex leverer AFTtiltaket på oppdrag 
av og i samarbeid med NAV, og er den 
største leverandøren av dette tiltaket i 
Norge.  

Totalt hadde Fretex 520 AFTplasser i 
2020, og er representert over hele landet, 
med unntak av Møre og Romsdal, Vestfold 
og Telemark. 

7 PROSENT - 
 POENG VEKST  
I  FORMIDLING  
I 2020 

I  20 20  f i k k  4 2  p ro s e n t  av 
 jobbsøkerne i AFTtiltaket arbeid. 

154 jobbsøkere fikk arbeid og 
51 startet utdanning. For å lykkes 
med tiltaket er det viktig for Fretex 
at jobbsøkere eier sin egen prosess. 
Fretex bidrar med god kompetanse 
om arbeidsmarkedet og jobb
søkerprosesser i tillegg til et 
betydelig nettverk.

Arbeidsforberedende 
trening (AFT) 
AFT er et NAVtiltak som tar sikte på å 
hjelpe mennesker ut i arbeid eller 
 utdanning og er det mest 
 grunnleggende tiltaket i arbeids og 
inkluderingsbransjen. 
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VTA er et tilbud til personer som har, eller i nær 
fremtid forventer å få innvilget uføretrygd. Til tross 
for dette opplever Fretex at mange i VTAtiltaket 
ønsker å utnytte sin arbeidsevne. Jobbsøkerne tilbys 
tett oppfølging og tilrettelegging for å få til gode 
arbeidsplasser.  

Jobbsøkere i VTA er arbeidstakere i henhold til 
arbeidsmiljøloven og har arbeidskontrakt. VTAtil
taket er i endring og Fretex har i 2020 omskolert 
egne arbeidsledere til jobbkonsulenter.  Kompe
tanseløftet ble gjort for å fokusere ytterligere på 
eksterne samarbeid med ordinært arbeidsliv. På 
denne måten har VTAarbeidstakere mulighet til å 
utvikle sine ressurser, velge arbeidsoppgaver som er 
av enda større interesse enn det som finnes i Fretex 
sine egne interne arenaer.  

Fretex har i overkant 70 VTAplasser fordelt på 
Bergen, Lillehammer, Malvik, Trondheim og Kirkenes.  

I 2020 var 79 prosent av VTAjobbsøkerne i 
 Trondheim ute i eksterne bedrifter. I Lillehammer 
var 57 prosent i ordinært arbeidsliv, og 43 prosent 
gikk over i ordinær jobb.  

– Vi hadde store forventninger om å få til flere 
overganger til ordinært arbeid, men pandemien har 
gjort at rekrutteringsprosessene har tatt lengre tid, 
sier Anne Grethe Framgaard, som er leder for tiltaket.  

Galleri VOX i Bergen, består av et fellesatelier og 
galleri, et arbeidssted for kunstnere og kreative 
 personer som er innvilget uførestønad grunnet 
psykiske helse. 

Målsetningen med tiltaket er at jobb søkerne 
skal utnytte og videreutvikle sine kreative  
evner, samt at de skal komme i jobb eller annen 
utadrettet  aktivitet – en unik arbeidsplass med høy 
kunstnerisk  kompetanse hvor veilederne har master 
i kunst. 

Når noen deler hva de rommer, vil vi andre ofte finne noe gjenkjennelig i møte med 
det. Et kunstverk kan derfor bli noe vi kan speile oss i, slik at vi på et vis føler oss 

sett. Dette igjen kan gjøre det lettere å dele noe av det vi selv kanskje brenner inne med. 
BJØRN HØLBAKKEN, KUNSTNER VED GALLERI VOX

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

I anledning utstillingen «Alt hva jeg rommer», gikk medlemmene av Fellesatelieret til Galleri VOX sammen om å lage en 
 plakat som består av originale linotrykk. Disse ble trykket opp i begrenset opplag og var for salg i utstillingsperioden. 

FRETEX JOBB OG OPPFØLGING
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Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Om sine egne kunstutrykk sier Anne Mette Dahl Jacobsen; «Akvarellmalingens delevise uforutsigbarhet opplever jeg 
som både frigjørende og magisk. Motivene er hverdagsobjekter, bulkede og slitte. Det er minnene knyttet til de ulike 
 gjenstandene som gjør dem vakre i mine øyne.»   
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INDIVIDUELL  JOBBSTØTTE
FRETEX JOBB OG OPPFØLGING

IPS er organisert som et integrert samarbeid mellom Fretex sine jobbspesialister, 
og behandlere som er ansatt enten i spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste 
eller hos NAV.  

Jobbspesialistene har solid kompetanse på relasjonsbygging og samarbeider tett 
både med jobbsøkere, arbeidsgivere, behandlere og veiledere i NAV. Det er ofte et 
langsiktig arbeid, og det er et arbeid som gir resultater! Faktisk er det dokumentert at 
en jobbspesialist som er tro mot IPSmetoden alltid vil lykkes bedre enn om han eller 
hun hadde valgt å benytte andre metoder. Det er gjort mye forskning både nasjonalt 
og internasjonalt på effekten av IPSmetodikk.  

43 jobbspesialister arbeider med mennesker som ofte har det ekstra utfordrende, 
men som likevel ønsker å være i et ordinært lønnet arbeid. En grunnsetning i Fretex 
er at vi tror alle mennesker kan jobbe med riktig bistand.  

I 2020 var Fretex leverandør av IPSbaserte tiltak i Trøndelag, Vestland og Rogaland.  

Individuell jobbstøtte (IPS)
Individuell jobbstøtte (IPS) er et tilbud til personer med moderate til 
alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. Målet er at 
jobbsøkerne skal komme i og beholde ordinært lønnet arbeid, og i 
2020 fikk 51 prosent av IPSjobbsøkerne ordinært lønnet arbeid eller 
de valgte egenfinansiert utdanning.  

NOEN NØKKELTALL FRA IPS 

43 jobb  spesialister var 
ansatt i IPS tiltakene. 

192 personer kom 
i lønnet arbeid 

eller egenfinansiert 
utdanning gjennom 
IPStiltakene.  
Det er en økning på 
14  prosent fra året før.  

51 prosent av 
 jobbsøkerne var i 

 ordinær jobb eller  utdanning 
da de avsluttet tiltaket.  
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INDIVIDUELL  JOBBSTØTTE

JOBBRESEPT1 I TRØNDELAG  
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
Fretex, NAV og St. Olavs Hospital. Tiltaket 
dekker Trøndelag fylke og arbeidsmar
kedet i hele regionen. Målgruppen er 
pasienter ved døgn og dagavdelinger 
eller polikliniske avdelinger. Fretex sine 
jobbspesialister i tiltaket er samlokaliserte 
ved Tiller DPS, Nidaros DPS, Klinikk for 
rus og avhengighetsmedisin og ved 
Smertesenteret.  

SENTER FOR JOBBMESTRING VESTLAND  
Senteret tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi i kombinasjon med arbeids rettet 
oppfølging. Målgruppen er personer med lettere til moderate psykiske  helseplager. 
Fretex sine jobbspesialister jobber integrert med psykologer ved Senter for 
Jobbmestring som er ansatt i NAV. Jobbsøkerne mottar arbeidsrettet støtte av 
jobbspesialist og arbeidsrettet terapi fra psykolog. Tilbudet gjelder for Bergen 
med tilliggende regioner/kommuner.  

JOBB FØRST VESTLAND  
Dette er et samarbeid mellom NAV og Helse 
Bergen/Avdeling for rusmedisin (AFR), der 
Fretex sine jobbspesialister er en integrert 
del av samarbeidet. Aktuelle jobbsøkere er 
personer som er i behandling ved AFR og 
som ønsker støtte fra jobbspesialist som 
del av sin rusbehandling for å få og beholde 
ordinært lønnet arbeid.  

JOBBMESTRENDE  OPPFØLGING 
ROGALAND  
I Haugesund og Sandnes tilbys individuell 
jobbstøtte til personer med alvorlige psykiske 
helseutfordringer, herunder psykoselidelser. 
Elementer fra kognitiv adferdsterapi, moti
verende intervju (MI), og kognitiv trening er 
viktige elementer i tilbudet.  

Fretex vant anbudskonkurransene både for Jobb Først og Senter for 
 jobbmestring i Vestland høsten 2020. Fretex vant også fram i konkurransen om 
Senter for jobbmestring i ØstViken, og startet fra nyttår 2021 opp med seks 
jobbspesialister fordelt på kontorer i Oslo og Fredrikstad. 

SANDNES

HAUGESUND

BERGEN

TRONDHEIM
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Jobbsøker er enten i eller utenfor et arbeidsforhold når de starter i tiltaket. For sykemeldte er målet utprøving 
av arbeidsevne og kartlegging av behov for tilrettelegging for å fortsette jobb, med utgangspunkt i den 
jobben de er sykemeldt fra. Samarbeid med arbeidsgiver er dermed viktig for å få varige og gode resultater.  

 
AVKLARINGSTILTAKET BESTÅR AV: 
• En omfattende ressurskartlegging for å hente fram det hver enkelt har av kompetanse, evner og ferdig

heter for så å koble det mot muligheter i arbeidsmarkedet gjennom en karriereveiledning.  
• Praktisk arbeidsutprøving hvor jobbsøker får prøve seg ut i ordinært arbeidsliv. Hensikten er å finne ut om 

ønsket yrke, oppgaver og arbeidssituasjon fungerer og hva som eventuelt må gjøres av tilrettelegging.  
• Ved avslutning av tiltaket skrives en sluttrapport og en plan mot det som kalles aktiv løsning, det vil 

si en plan for veien videre mot jobb.     

I 2020 har en stor del av den faglige gjennomføringen skjedd digitalt.  
Avklaringstiltaket er på totalt fire uker med mulighet for forlengelse til inntil 12 uker. Dette er et intensivt 

tiltak med gode resultater.  
For Fretex er det viktig at jobbsøkerne eier sin egen prosess. Jobbsøkernes motivasjon og tro på hva 

de kan bidra med og utrette, både for seg selv og samfunnet, er helt sentralt for å lykkes. Når «den syke 
delen» legges til side, er det store muligheter for «den friske delen».   

I 2020 hadde Fretex cirka 3800 jobbsøkere igjennom avklaringstiltaket. 80 prosent av dem gikk videre til 
en aktiv løsning på vei mot jobb. Dette er NAVs målkrav, som Fretex oppfylte i alle sine avklaringsavdelinger.   

Avklaring er det største av Fretex sine anbudsutsatte tiltak. Ved utgangen av 2020 var det totalt 60 ansatte 
i tiltaket, fordelt på fire avdelinger i ØstViken, to nye i Vest Viken (Drammen og Modum), samt Sogn og 
Fjordane og ØstFinnmark.  

Høsten 2020 vant Fretex avklaringsanbud i Tromsø og Harstad, med oppstart mars 2021.

Avklaringstiltaket 

Avklaring er som regel det første tiltaket til jobbsøkerne som kommer 
via NAV. Målet med avklaringstiltaket er å få til en avklaring for 
 jobbsøker når det gjelder mulighetene for jobb.  

FRETEX JOBB & OPPFØLGING

I 2020 deltok

3800 
jobbsøkere i avklaringstiltaket
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2020 har på mange måter vært et 
 innholdsrikt og utfordrende år for 
 oppfølgingstiltaket. Syv  oppfølgingstiltak 
i Vestland har blitt avsluttet, og tiltak tre 
steder i VestViken er beholdt og vunnet. 
Både å bygge opp og å avslutte tiltak er 
svært ressurskrevende.  

Koronapandemien har ført til at også oppfølgingstiltaket har 
blitt gjennomført på nye måter. For oppfølgingstiltaket er det 
selve jobbformidlingene, altså å få en signert jobbkontrakt, som 
er målet. Konkurransen på arbeidsmarkedet har blitt hardere, 
noe jobbsøkerne fra Fretex har merket. Mange jobbsøkere og 
virksomheter ble mer forsiktige med å ansette i 2020.  

 Til tross for dette unormale året fikk hele 621 mennesker fra 
oppfølgingstiltaket jobb. Dette er kun en nedgang på 6 prosent 
fra 2019. Jobbkonsulentene har gjort en stor innsats for å få 
så gode resultater!  

I 2020 har både jobbkonsulenter og jobbsøkere jobbet 
mer digitalt. En utlånsløsning av laptoper har vært positiv for 
jobbsøkere som trengte det. I samhandlingen mellom jobb
søker, jobbkonsulent og arbeidsgivere har digitale verktøy for 
kurs og videosamtaler blitt benyttet. Pandemien har skapt 
en del problemer. Samtidig har den endret jobbtrendene og 
nye muligheter har dukket opp. Det har jobbsøkerne i Fretex 
utnyttet.  

Refino er i utgangspunktet et vanlig opp
følgingstiltak. Målgruppa er den samme 
som i det ordinære oppfølgingstiltaket 
og Refinotiltaket gir den enkelte jobb
søker individuelt tilrettelagt oppfølgings
bistand som er nødvendig for å skaffe 
og/eller beholde ordinært lønnet arbeid. 

Det som er spesielt med Refino er at det er et tiltak som har 
 resultatbasert finansering etter «no cure no pay»prinsippet. 
Dersom jobbsøkerne ikke lykkes med å få jobb, får ikke Fretex 
betalt. NAV vil undersøke om Refinos finansieringsmodell 
 stimulerer til god resultatoppnåelse.  

I Refino må Fretex balansere myke medmenneskelige verdier 
opp mot finansieringsmodellen. Refino er med andre ord ikke 
like tilrettelagt for å følge deltageren like lenge, og med samme 
tålmodighet, på veien mot jobb som det ordinære oppfølging
tiltaket. Modellen tar heller ikke hensyn til jobbsøkere som får 
deltidsstillinger under 50 prosent. Erfaringsmessig kan det ha 
en svært positiv betydning for en jobbsøker å få en stilling i 
for eksempel 40 prosent. For Fretex betyr et slikt resultat at 
selskapets innsats ikke dekkes økonomisk.   

Under den strengeste nedstengingsperioden vinteren 2020 
bestemte NAV at ingen jobbsøkere skulle være i praksis eller 
jobbutprøving hos arbeidsgivere ut fra en smittevernfaglig 
begrunnelse. Dette fikk en positiv effekt fordi flere arbeidsgivere 
valgte å tilby jobbsøkerne ordinære arbeidskontrakter for ikke 
å miste dem.  

Refino har en lavere formidlingsprosent enn de tradisjonelle 
tiltakene og er et utfordrende tiltak å drifte økonomisk. Når 
arbeidsmarkedet er tøft, er nyansatte mer utsatt for permit
teringer og oppsigelser enn de som har vært i virksomhetene 
lenge, noe som igjen slår negativt ut på økonomien i tiltaket. 

Oppfølgingstiltaket 

621 FRA OPPFØLGINGS-
TILTAKET FIKK JOBB

Resultatbasert 
 finansiering av 
 Oppfølging (Refino) 

17Å R S R A P P O R T  2 0 2 0



FRETEX EKSPERTBISTAND 
Fretex bistår arbeidsgivere i komplekse og sammensatte sykefraværssaker. Tjenestene har inkludert bistand på flere nivåer i 
organisasjonen med tilhørende lederstøtte.  

 
ARBEIDSRETTET REHABILITERING (ARR) 
Tiltaket er et intensivt rehabiliteringstilbud i samarbeid med Nav Trøndelag. Jobbsøkerne i ARR er helt eller delvis sykemeldt. 
Omtrent halvparten har et arbeidsforhold fra før av.  

 
MÅLSETNINGEN MED TILBUDET ER AT JOBBSØKERNE SKAL KUNNE: 
• avklare forholdet mellom helse og arbeid 
• returnere til sitt arbeidsforhold eller  
• få bistand til å skaffe seg nytt arbeid  

 
Jobbsøkerne mottar tilbud både individuelt og gruppebasert, som samtaler med karriereveiledende og karrieremestrende temaer, 
kartlegging og øvingstimer hos fysioterapeut, opplæring i kosthold, kognitive verktøy og ulike treningsmetoder.

Arbeidsrettet rehabilitering, tjenester, prosjekter

Fretex har i mange år bygd opp solid kompetanse innenfor arbeidsrettede tiltak. 
Denne kompetansen kan nyttiggjøres overfor andre målgrupper som privat
personer, bedrifter og det offentlige. Her er en oppsummering av  tjenestene som 
Fretex utvikler og leverer til privatpersoner og offentlige og private virksomheter. 

NOEN STATISTIKKER FRA BRUKER UNDERSØKELSEN ARR:  

FRETEX PLUSS

94 prosent 
mener at 

tilbudet har vært 
godt tilpasset deres 
behov og ønsker. 

70 prosent 
forteller 

at de har det 
bedre nå enn før 
de startet.

97 prosent 
mener at 

kunnskaps nivået 
hos veilederne var 
bra/veldig bra.

92 prosent 
 forteller 

at de har følt at de 
har styrt sin egen 
prosess og plan.

94 70 97 92
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Arbeidsrettet rehabilitering, tjenester, prosjekter

SVAR PÅ BRUKERERUNDERSØKELSE I ARBEIDSRETTET REHABILITERING (ARR)

Jeg skulle ønske jeg 

fikk være der lenger.

Forbedringsforslag Å bli møtt med respekt, 

 forståelse og god dialog! 

Helt topp! Godt tilta
k.

Om hva som var  

best med tilta
ket

Likte oppfølgingen av 

veileder. Det ble stilt krav 

på en behagelig måte.

Om hva som var best  

med tilta
ket

[veileder] hadde veldig gode kunnskaper om mellommenneskelige relasjoner, gode 
evner til å være empatisk, men også faglig sterk – noe som bidro til mer håp og tru på at 

det skal gå greit til tross for utfordringene i helsa og på arbeidsmarkedet.  OM JOBBKONSULENTEN SIN 

Konkret hjelp til å 
finne ut hva jeg 

trenger aller mest for å 
komme ut i jobb. Deretter fikk 
jeg akkurat den hjelpen.

OM HVA SOM VAR BEST MED TILTAKET 

Jeg har styrt ut fra 
mine ønsker, og 

veileder har støttet og bidratt 
på best mulig måte.

OM Å FØRE SIN EGEN PROSESS 

Opplevde stor 
 forståelse for at 

man står i en utfordrende 
 situasjon, og veldig god hjelp 
av veileder! Disse ukene har 
vært til utrolig stor hjelp!

TILBAKEMELDING ETTER ENDT TILTAK

Meget god veileder som gjorde meg bevisst på 
å velge riktig jobb. Startet en viktig og 

 nødvendig prosess for å komme videre.
OM HVA SOM VAR BEST MED TILTAKET

... lot jobb
konsulent ta 

føringa, men følte det heile 
vegen var inkluderande og 
på mine premiss.

OM Å FØRE SIN EGEN PROSESS 
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SPRÅKTRENING FOR 
 FLYKTNINGER 
Opplæringssenteret har vært et 
 kommunalt støttet inkluderings
prosjekt i Oslo som har gitt nylig 
bosatte flyktninger et tilbud om språk
opplæring i arbeidslivet i samarbeid 
med  voksenopplæringsinstitusjonene 
i kommunen. 

Under nedstengingen i Oslo fikk 
jobbsøkerne tilbud om individuelle 
karriereveiledningstimer. Prosjektet 
har pågått siden 2017 og ble avsluttet 
desember 2020.  

KARRIEREVEILEDNING 
Privatpersoner kan kjøpe timer til 
 karriereveiledning av Fretex.  

Veiledningen tar utgangspunkt i den 
enkeltes behov og han eller hennes 
interesse, egenskaper, evner og ønsker. 

Fretex har ulike standardiserte 
 verktøy som kan brukes i tillegg til 
samtaler. Fretex bistår også med å 
sette opp CV, utarbeide søknad og 
trening på jobb intervju, samt alle andre 
 praktiske  aspekter på veien mot jobb 
eller  karrierebytte. 

VEIEN FREM 
I dette prosjektet t i lbyr Fretex 
karriere veiledning og bidrar med 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. Fretex er 
til stede på skolene i prosjektet hver 
uke og gjennomfører karriereveiled
ningstimer for elever som har behov 
for å kartlegge, systematisere og plan
legge hvordan dagens følelser kan bli 
 fremtidens  karriere. Under perioder 
med de  strengeste smittevernstiltak 
kan prosjektet fortsette nesten sømløst 
på digitale plattformer. 

I løpet av 2020 ble det til tross for 
strenge retningslinjer gjennomført 
over 100 individuelle veiledningstimer 
med elever i målgruppen. Prosjektet 
gjennomføres i  sam arbeid med Oppføl
gingstjenesten (OT), Kriminalitets
forebyggende Team (KFT) og Lofsrud 
ungdomsskole i Søndre  Nordstrand, 
Kuben videregående skole og Barne, 
ungdoms og familie direktoratet.

FRETEX PLUSS
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STYRKET TIL ARBEID 
Fretex samarbeider med mentororga
nisasjonen Catalysts for å kombinere 
relevant mentorskap og karriereveiled
ning for å bistå unge høyt utdannede 
innvandrere til å få bedre muligheter i 
det norske arbeidslivet. 

Prosjektet bevisstgjør både deltakere 
og arbeidsgivere på hvilke formidable 
ressurser disse jobbsøkerne utgjør. 
Prosjektet bistår jobbsøkerne med å 
formidle og oversette sin kompetanse til 
norsk næringsliv, og belyse for arbeids
givere hvor mye ekstra de får ved å 
ansette noen med nye perspektiver eller 
internasjonal kompetanse. Prosjektet 
gjennomføres i både Bergen og Oslo.  

KOMPETANSE PLUSS 
Kompetanse Pluss er et samarbeid 
mellom Kompetanse Norge, aktuelle 
bedrifter og Fretex som tilbyr opplæ
ring i basisferdigheter for ansatte på 
arbeidsplassen. 

De ansatte får tilrettelagt opplæring i 
norsk skriftlig og muntlig språk, regning 
og digitale ferdigheter slik at både de og 
bedriften stiller forberedt til fremtidens 
utfordringer og løsninger. 

Fretex har i 2020 startet to nye kurs 
i Trondheim og Oslo, og vil øke denne 
satsingen i 2021.  

 

ERASMUS OG 
 INTERNASJONALE 
 SAMARBEID 
Fretex har det siste året utvidet 
 horisonten sin ytterligere og opprettet 
 samarbeid med internasjonale aktører 
som ønsker bistand og ekspertise til å 
utvikle sine egne tilbud utenfor landets 
grenser. 

Fretex har blitt sertifisert for Erasmus 
Plus mobilitetsreiser som gjør det lettere 
for ansatte å gjennomføre kompetan
sehevende reiser og jobbskygging i 
Europa. På denne måten kan Fretex 
jobbe systematisk med faglig oppda
tering og utvikling for å kunne møte 
fremtidens behov og løsninger. 

MED HÅP I BAGASJEN 
Er et samarbeidsprosjekt med Frelsesarmeen i Oslo og Bergen som knytter deltakere i kontakt med Frelsesarmeens ulike 
lavterskeltilbud, med profesjonell karriereveiledning fra Fretex. Sammen med Frelsesarmeen bistår Fretex jobbsøkerne i å kart
legge sine egne behov, hindringer og muligheter slik at partene sammen finner en måte å individuelt tilrettelegge for familieliv, 
arbeidslivshindringer og vekst. Jobbsøkerne i prosjektsamarbeidet gis verktøy, bistand og håp som gjør de i stand til å bryte 
krisesyklusen de befinner seg i og skape en bedre hverdag for seg og sin familie. Prosjektet ble i desember 2020 presentert i et 
privat møte med statsminister Erna Solberg og senere for Arbeids og sosialministeren.  
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Pandemien har påvirket drift og resultater.  

Fretex har 41 butikker over hele landet som selger brukt tøy, sko, tilbehør, interiørar
tikler og mye mer.  

Pandemiåret 2020 har vært utfordrende for alle som driver innen varehandel, så 
også for Fretex. Med nedstengninger og smitteverntiltak som blant annet satte grenser 
for hvor mange kunder som til enhver tid kunne være i butikkene, ble omsetningen 
30 prosent lavere enn i 2019. Fretex solgte 32 prosent færre varer enn året før og 
færre besøkte butikkene. Snittsalget per kunde økte med syv prosent, så de som 
tok turen til en Fretexbutikk handlet mer enn året før. En butikk ble lagt ned i 2020. 

Et lyspunkt var en økende interesse for både brukte klær, interiørartikler,  småmøbler, 
kunst og elektriske artikler. Kundene har vært opptatt av å skape ekstra hygge i hjem, 
hytte og hage gjennom pandemien. Dette har Fretexbutikkene merket, både i de 
fysiske butikkene og i sosiale medier som  instagram og facebook.  

Fretexbutikkene har økt sitt salg via sosiale kanaler og nettbutikken har økt 
 omsetningen med hele 50 prosent. 

Totalt omsatte Fretexbutikkene for 119 millioner i 2020.  

SALGSUTVIKLINGEN I 2020  

FRETEX NETTBUTIKK 
Nettbutikken hadde en positiv utvikling i 2020. Omsetningen økte med 50 prosent. 
Det har blitt jobbet mye med å ha et spennende utvalg av unike varer for salg eller 
auksjon på plattformen. Nettbutikken selger plagg, sko og tilbehør til dame, herre 
og barn, samt noe interiør. Det er til enhver tid flere tusen varer tilgjengelig for salg 
i flere kategorier og søkefunksjonen har gjort det enklere for kundene å få beskjed 
når varer de leter etter kommer for salg i nettbutikken.  

Også i 2020 donerte influensere og bloggere plagg til Fretex. De har også plukket 
ut sine favoritter fra sorteringsanlegget, som ble solgt og merket som den enkeltes 
favoritter i nettbutikken.  

Fretexbutikkene 

50 prosent  
økning i  

omsetning 
63 prosent  

økning i  
antall solgte varer 

28 prosent  
økning i  

antall kunder 
17 prosent  

økning i 
snittsalg per kunde

30 prosent  
nedgang i 

omsetning 
32 prosent  

nedgang i 
antall solgte varer 

34 prosent 
nedgang i 

antall kunder  
7 prosent økning i 

snittsalg pr 
kunde 

Den mest søkte 
 varekategorien i nett
butikken var 90tallet, 
etterfulgt av vintage

FRETEX MILJØ

30 32 34 7

17286350

SALGSUTVIKLING NETTBUTIKKEN
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HVA ØNSKER KUNDENE?  
Fretex har gjennom fokusgrupper 
og en kvantitativ undersøkelse 
med over 1000 respondenter i hele 
Norge, både kunder og ikkekunder, 
fått en rik innsikt i hva som er viktig 
for kundene.  

HER ER NOEN GLIMT FRA  TILBAKEMELDINGENE:  
• Bruktbutikker må bli mer oversiktlige og enklere å finne frem i.  
• Sortimentsdybden må opp, samtidig som bredden i sortimentet må ned.  
• Butikkonseptene må være tydeligere, med klarere stil, identitet og sortiment. 
• Folk som handler brukt er ofte mer opptatt av klær og merker enn andre 
• Fretexkunder er opptatt av bærekraft i sitt forbruk

TOTALT OMSATTE  
FRETEXBUTIKKENE FOR

119 MILLIONER 
KRONER
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TEKSTILSORTERING 
Fretex er den eneste innsamlingsaktøren som tilbyr kortreiste brukte klær i 
Norge. Tekstilsorteringsanleggene – ett i Sandnes og ett i Oslo – leverer klær 
og tilbehør til Fretexbutikkene. Donasjonene forvaltes etter prinsippet om å 
ta vare på det som kan gjenbrukes. Klær, sko, vesker og belter vurderes ut fra 
om det skal selges i Fretexbutikkene, om det skal gis videre til Frelsesarmeens 
sosiale arbeid i Norge, eller om det skal eksporteres. Det som eksporteres, blir 
sortert ved lignende sorteringsanlegg.  

På tekstilsorteringsanleggene ble det sortert 1160 tonn tekstiler i 2020. Det 
ble levert 636 000 plagg til Fretexbutikkene.  

Alle plagg ble nøye vurdert ut fra definerte kvalitetskriterier og deretter priset 
før de ble sendt til butikkene.  

For å sikre at Fretexkundene får ettertraktede varer jobbes det kontinuerlig 
med kompetanseheving og forståelse av trender, merker og materialer med 
høy gjen bruksverdi. 38 ansatte – et mangfold med bred erfaring – jobber med 
tekstilsortering.  

GAVEMOTTAK OG SORTERING 
AV INTERIØRARTIKLER 
Flere av Fretexbutikkene har egne mottak for 
interiørartikler, lamper, små møbler, bøker, 
LPplater og sportsutstyr. 

Alle donasjonene selges i Fretex butikker 
etter en kvalitetsvurdering og prissetting. 
 Mottakene gir ansatte i Fretex en mulighet 
til å takke hver enkelt giver for gavene. 

Sortering 

38 ansatte 
jobber 

med tekstilsortering

FRETEX MILJØ
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SAMARBEID MED NORSKE DESIGNERE 
Fretex ble også i 2020 kontaktet av norske designere som ønsket å gi nytt liv til ødelagte 
tekstiler. I 2020 lanserte Fretex et samarbeid med Elisabeth Stray Pedersen (ESP) og 
Tonje Plur som upcyclet ødelagte plagg og materialer til nye plagg. Samarbeidene 
fikk mye presseomtale og kolleksjonene ble stilt ut på Oslo Fushion i september. 

Samarbeidet med ESP fikk omtale i Japanske Vogue og i norsk motepresse. 
Designeren Elisabeth Stray Pedersen uttalte i intervjuet med Melk og Honning at 
«Kolleksjonen handler om å ta vare på og forbedre det man allerede har».

I samme artikkel forklarer Fretex hvorfor vi er positive til slike samarbeid: «Vi liker 
konseptet med å inkludere brukte ødelagte tekstiler med ESP sin kortreiste kvalitetsull. 
Fretex sin misjon er å forlenge tekstilenes levetid. Ved å gi en utslitt regnfrakk nye 
muligheter gjør ESP nettopp dette. Når vi vet at tekstilindustrien er en av verdens 
mest forurensende industrier, så bør vi ta vare på ressursene plagget representerer. 
For å forlenge tekstilenes levetid driver Fretex primært med gjenbruk, men vi ser på 
upcycling som kreativ mulighet for ødelagte plagg, sier innkjøpsleder i Fretex Hilde 
Kjønstad til Melk og Honning.»

Det virket  plutselig 
så rart å skulle gå 

og kjøpe helt nye stoffer til et 
prosjekt, når jeg vet at det 
hver dag kommer inn store 
mengder til Fretex sine 
sorteringsanlegg. 

UTTELTE TONJE PLUR I ET INTERVJU I  

MELK OG HONNING 
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Transport 
I 2020 fikk enda flere Fretexbokser sensorer.  Sensorene 
sender  informasjon til et program som legger opp kjøre
ruter for tømming av boksene.  Resultatet av denne 
 løsningen er mindre transport totalt sett, og en økning 
på 35 prosent tøy per kilometer kjørt. For miljøet er det 
bra og transporten blir mer effektiv. 

Bilparken ble redusert fra 80 til 39 biler. I  områder 
hvor Fretex ikke har egne avdelinger er det samarbeids
partnere som tømmer Fretexboksene.  

Klær og tekstiler gitt til Fretex  

Pussefiller 
Fretex selger pussefiller som er produsert av klær som er sendt til material
gjenvinning, dermed blir det som en gang var ødelagte og utbrukte klær 
nyttige til siste tråd. Pussefillene kommer i mange forskjellige kvaliteter 
og ulike forpakningsstørrelser, for å dekke ulike behov. Pussefillene er 
lagd av bomull og de trekker derfor lett til seg fuktighet og egner 
seg svært godt som kluter.  

Fretex sine pussefiller selges blant annet til verkstedindustrien, 
bilverksted, offshore og til landbruket. Pussefillene hadde en 
salgsøkning i 2020.   

I 2020 mottok Fretex 18 007 tonn med klær. Giverne ønsker å støtte Frelsesarmeens 
sosiale arbeid og bidra til et bedre miljø gjennom gjenbruk. Fretex mottar flest gaver 
fra  privat personer, men flere kleskjeder donerer også til Fretex.  

FRETEX MILJØ

I 2020 MOTTOK FRETEX 

18 007 000
KILO MED KLÆR

Eksport
17 233 tonn klær ble eksportert til sorte
ringsanlegg som jobber ut fra de samme 
prinsippene som Fretex sine egne anlegg. 
Alt som er helt, rent og tørt går til gjenb
ruk, mens tekstilavfall går til material eller 
energigjenvinning. I tillegg til at eksporten 
bidrar til å forlenge klærnes levetid, skaper 
den også viktige arbeidsplasser i flere land 
og er med på å finansiere Frelses armeens 
sosiale arbeid.

17 233 00017 233 000
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Prosjekter og samarbeid for bærekraftige 
løsninger innenfor tekstilbransjen  
Når kunder velger å kjøpe brukt framfor nytt, reduseres behovet for å produsere 
enda flere klær. Derfor er gjenbruk bærekraftig og et godt miljøtiltak. For å bidra til 
mer bærekraftige løsninger i hele verdikjeden, og for å forberede tilpasning til nye 
EUdirektiver i 2025, deltar Fretex i flere innovasjonsprosjekter. 

TEKSTIL 2025 
Prosjektet skal på sikt gi ny verdi
skapning innen sirkulær økonomi 

for tekstiler, bidra til bedre og sikrere 
innsamlingsløsninger for klær og mindre 

tekstil i restavfallet og redusere klima 
og miljøbelastningene fra tekstiler.  

Prosjektet ledes av 
Avfall Norge.  

SIRKULÆRE TEKSTILER  
Et nettverk og prosjekt bærekraftige 

løsninger for ideelle aktører. 
Prosjektet eies av Fretex, driftes 

av Norwegian Fashion and Textile 
Agenda (NFTA) med finansierings

støtte fra Innovasjon Norge.  

BEDRIFTSNETTVERK 
Nettverket er et samarbeid mellom 

alle innsamlerne av tekstiler i Norge. 
Hensikten er å drøfte temaer som 
angår alle i bransjen og ha felles 

kommunikasjonsløsninger når det 
er hensiktsmessig. 

WASTED TEXTILES 
Et forskningsprosjekt med mål 

om å redusere mengden tekstiler 
i  restavfallet. Fokus er spesielt på 

 tekstiler med uten gjenbruksverdi.  
Prosjektet ledes av Oslo Met/

SIFO ved Ingunn Klepp.  
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#1 UTRYDDE ALLE FORMER FOR FATTIGDOM I HELE VERDEN

• I samarbeid med NAV bidrar Fretex til at mennesker får og beholder arbeid. Jobb er det viktigste 
virkemidlet for å komme ut av fattigdom. Årlig får cirka 1300 mennesker jobb via disse tiltakene. 
Fretex jobber for at flest mulig skal få nye muligheter i arbeidslivet.  

• Årlig går ti prosent av bruktinntektene i Fretex til Frelsesarmeens sosiale arbeid.  
Målet er å bidra med mest mulig til det sosiale arbeidet.  
 

#8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST 

• Eksportvirksomheten bidrar til viktige arbeidsplasser i mange land. Fretex stiller krav til HMS hos 
kundene slik at arbeidsforholdene er anstendige.   

• Fretexgruppen har 800 ansatte innenfor miljø og arbeidsinkluderingsfeltet med mål om høy 
 medarbeidertilfredshet. Dette er framtidsrettede arbeidsplasser innenfor arbeidsinkludering og den 
sirkulære økonomien.  

• Fretex tilbyr karriereveiledning slik at flest mulig kan finne arbeid og utdanning som passer for dem.  
 

#12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON 

• Gjenbruk bidrar til å redusere behovet for nye varer. Fretex jobber for mest mulig gjenbruk.  
Årlig selges cirka en million plagg via Fretexbutikkene.  

• Mennesker i arbeidsmarkedstiltak produserer redesignsvarer av brukte materialer for å utnytte 
ressurser best mulig.  

• Fretex er medlem i Etisk Handel Norge for å bidra til ansvarlig verdikjede.  
 

#13 STOPPE KLIMAENDRINGENE 

• Fretex har mål om å redusere CO2utslipp. 
• Fretex jobber etter og fremmer prinsippene i avfallshierarkiet.  
• Fretex har mål om å redusere eget energiforbruk og ha minst mulig avfall.  

FNs bærekraftsmål og Fretex
Fretex er en del av Frelsesarmeen og vi har en felles satsing på arbeidet med FNs 
bærekraftsmål: https://frelsesarmeen.no/omoss/baerekraftsmal  
Fretex har valgt ut fire mål, og mye av innsatsen i 2020 var med på å bidra inn mot 
disse målene.  
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FRETEX NORGE AS HAR SOM FORMÅL:

• gjennom Fretexselskapene bidra til at mennesker får og beholder arbeid
• 
• å være eierselskap av Fretexselskapene 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. 

Fretexgruppen inkluderer også det felles kontrollerte eksportselskapet Fretex International AS. 
Fretexgruppen har et eksportsamarbeid med Frälsningsarmén i Sverige som er medeier med 49 % av 
aksjene i Fretex International AS. 

Konsernet har i 2020 hatt virksomhet i alle landets fylker. Fretex er godkjent som arbeidsmarkedsbedrift 
(AMB) i Oslo, Viken, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Troms 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.
• 30 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 skjer

met sektor
• Arrangør av anbudstiltakene, Avklaring, Oppfølging, IPS og Supported Employment
• Arrangør av ulike AMOkurs
• Arrangør av ledertrening, karriereveiledning og ulike kurs og prosjekter utenfor skjermet sektor
• Utdanning av lærlinger i Oslo, Sandnes, Bergen og Trondheim.
• Drift av 80 person/laste/varebiler, 2 hjullastere og 19 trucker.
• Drift av kantine i Oslo.

Ved årets slutt var det ansatt 11 personer i Fretex Norge AS. 2 747 personer var tilknyttet konsernet.  
Av disse var 782 ansatt på ordinære betingelser, 84 var ansatt i tiltakene VTA/VTO og 1 881 hadde sin 
tilknytning gjennom andre arbeidsmarkedstiltak. 

ÅRSBERETNING FOR 2020
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REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Fretex Norge AS hadde i 2020 totale driftsinntekter på kr 27 260 803, og regnskapet viser et årsoverskudd på 
kr 130 827. Pr. 31.12.2020 har selskapet en totalkapital på kr 182 946 095, hvorav egenkapitalen utgjør 
kr 46 185 017 (25,2 %).

Konsernet hadde i 2020 totale driftsinntekter på kr 527 083 603, og konsernregnskapet viser et årsoverskudd 
på kr 6 553 518. Pr. 31.12.2020 har konsernet en totalkapital på kr 224 968 324, hvorav egenkapitalen utgjør 
kr 117 545 662 (52,2 %).

Fretex Miljø AS har i regnskapet for 2020 kostnadsført kr 2 400 000 for framtidige forpliktelser fra butikker 
og avdelinger som er besluttet nedlagt. Det har også mottatt og inntektsført kr 9 835 508 i kontantstøtte fra 
Den Norske Stat i forbindelse med pandemistøtte. 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
2020 ble et år preget av pandemi med tilhørende utfordringer. Midt i dette leverer selskapene og konsernet samlet 
sett et tilfredsstillende resultat både økonomisk og driftsmessig. Konsernets tjenester og leveranser oppleves 
etterspurt både innen arbeidsinkludering og miljø, og vil bli enda mer etterspurt framover. 

Gode rammer fra NAV under pandemien har medført at Fretex Jobb og Oppfølging AS har hatt tilnærmet 
normal aktivitet i 2020. Gjennom selskapets arbeidsinkluderingstilbud bidro selskapet til at 1 473 personer fikk 
seg arbeid eller startet jobbkvalifiserende studier i løpet av 2020 (1575 i 2019). Selskapet er fortsatt landets største 
formidler av personer til lønnet arbeid, og største tiltaksleverandør til NAV. 

Fretex Jobb og Oppfølging AS har i 2020 fokusert på metodikk og forbedring av kvalitet. Kvalitetsmålinger og 
oppfølging av etterlevelse i arbeidsmetodikken det er ønskelig at selskapet benyttes, har gitt resultater. Selskapet 
har vunnet flere anbud i 2020. Utsiktene for 2021 er positive med ensartet og effektiv drift, og leveranse med høy 
kvalitet som hovedfokus. NAV har blant annet tildelt selskapet flere AFT plasser den siste tiden. Myndighetene 
vil mest sannsynlig øke innsatsen for å få enda flere tilbake i arbeid utover året, noe selskapet skal være godt 
 forberedt til å bidra til.

Arbeids og velferdsdirektoratet har i 2020 utarbeidet ny veileder for godkjenning av tiltaksarrangører av AFT 
og VTA. Dette vil medføre at det kun er aktiviteten innen AFT og VTA som skal godkjennes av NAV. Videre betyr 
dette at all anbudsvirksomhet må skilles ut fra Fretex Jobb og Oppfølging AS og overflyttes til det kommersielle 
 selskapet Fretex Pluss AS i løpet av 2021.  

Arbeids og velferdsdirektoratet hadde i 2019 og 2020 revisjon av flere attføringsbedrifter, herunder Fretex 
Jobb og Oppfølging AS. Ved gjennomgangen tok direktoratet opp noen spørsmål knyttet til delingen av konsernet 
pr. 01.01.2018. De sakene som ble påpekt ble avsluttet i 2020.

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 2020 og inn i 2021. 
Selskapet vant et stort anbud innen arbeidsrettet rehabilitering i Trøndelag, noe som har gitt positiv effekt både på 
resultat og aktivitetsnivå. 

Fretex Miljø AS er det selskapet som har blitt mest påvirket av pandemien i 2020 og inn i 2021.  Redusert 
 innsamling, stengte mottak og butikker, og til dels redusert eksport har bidratt til stort omsetningsfall. 
 Nedstengningene har også ført til at mesteparten av de ansatte har blitt permittert i lange perioder.

I mange år har Fretex konsernet vært en stor aktør innen sikkerhetsmakulering av papir og datamedier. 
Dette forretningsområdet ble solgt til Sikkerhetsmakulering AS i mai 2020. Fretex Miljø AS har valgt å  fokusere 
på  gjenbruk gjennom innsamling, butikkdrift og eksport av varer som ikke blir solgt i Norge. I 2020 samlet 
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 miljøvirksomheten inn over 18 007 tonn (20 800 tonn i 2019) tekstiler. Butikkene i selskapet hadde en omset
ningsnedgang på ca 30 % (2,8 % i 2019). Detaljhandelsmarkedet har vært og er preget av nedleggelser, konkurser 
og satsing på netthandel. Konkurransen er mer krevende enn noen gang, spesielt fra ulike gjenbruksaktører på 
 internett.

Det økonomiske resultatet for Fretex Miljø AS i 2020 viser et negativt resultat der framtidige kostnader knyttet 
til nedleggelse av aktivitet er tatt med. Resultatet er også påvirket av salget av sikkerhetsmakulering og støtte fra 
staten i forbindelse med pandemien.

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

Fretex Miljø har i 2020 bidratt med over 21 millioner kroner til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid gjennom salg 
av brukte varer som er mottatt som gaver til Frelsesarmeen.

Fretex International AS som eksporterer alle innsamlede varer for Fretex Miljø AS, har også blitt påvirket av 
pandemien rundt om i verden. Etterspørselen
etter, og prisene på, selskapets produkter avhenger i stor grad av tilgjengelig
volum av innsamlet tøy i markedet og den økonomiske utviklingen i landene det
selges til. Mange av bruktbutikkene i Europa har vært delvis lukket eller med store restriksjoner i driften. Uten åpne 
bruktbutikker reduseres/forsvinner selskapet sine kunders inntekter. 

Fretex International AS og dets kunder og leverandører står fortsatt i delvis nedstengning. Selskapets 
 leverandører som også er andre innsamlere i Norge, melder om lavere innsamling som igjen vil føre til lavere 
eksport. En lengre periode med redusert innsamling og økt etterspørsel etter pandemien slipper taket, kan føre til 
økte priser i markedet.

Fretex konsernet leverer et tilfredsstillende resultat i 2020. De positive resultatene fra Fretex Jobb og 
 Oppfølging AS er avgjørende for konsernets positive resultat. Konsernets tjenester vil bli svært etterspurt i 
årene framover og det, sammen med fortsatt fokus på effektivisering og kostnadskontroll vil kunne føre til bedre 
 økonomiske resultat for konsernet.

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

Konsernets finansielle risiko er først og fremst knyttet til valutasvingninger, men denne er minimal da 
 valutaeksponeringen 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. Det ble i løpet av 
2020 avklart at Fretex Jobb og Oppfølging AS kan være med i Fretexkonsernets konsernkontoordning og dette 
gjør at konsernet har svært tilfredsstillende likviditet.

FORTSATT DRIFT
Styret anser selskapets situasjon slik at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og har lagt dette til grunn ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet.

Koronapandemien har medført at utsiktene framover 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 overskudd foreslås disponert slik:
Overføres til annen egenkapital: kr 130 827

ÅRSBERETNING FOR 2020
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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 2020 har dette vært på 11,5 %. 

I konsernet har sykefraværet vært på 9,5 % for ansatte på ordinære betingelser. Det har i 2020 vært rapportert 11 saker med 
personskader i konsernet, en alvorlig arbeidsulykke med skade på arm, resten småuhell.

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 7 kvinner i selskapet. Selskapets styre består av 5 kvinner og 4 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. 

444 av 635 ansatte på ordinære betingelser i konsernet er kvinner (69,9 %). Blant ansatte definert i ledende stillinger utgjør 
kvinneandelen ca 75 %. Ved utgangen av 2020 var det 5 menn og 1 kvinne i konsernets ledergruppe. 

For sammenlignbare stillinger er det ingen lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Fra svarene i medarbeidertilfreds
hetsundersøkelsen opplever 80,0 % 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  behovet 
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. Fretexkonsernet har flere el og hybridbiler til bruk i den daglige virksomheten.  Fretex konsernet er 
 Miljøfyrtårnsertifisert.

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

Oslo, den 12.05.2021

I styret for Fretex Norge AS

 Lindis Evja Bente Gundersen Wenche Walderhaug Midjord
 STYRELEDER NESTLEDER STYREMEDLEM

 Knut-Johan Onarheim Milda Lunde Stene Øyvind Askevold
 STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM

 Rolf Baltzersen Wigdis Strøm Kalsås Martin Guttormsen
 STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM

  Trond Ivar Vestre  
  DAGLIG LEDER  
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Fretex Norge AS

RESULTATREGNSKAP OG BALANSE

RESULTATREGNSKAP NOTE 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER 
Salgsinntekt 11 17 452 572 16 009 209
Annen driftsinntekt  9 808 231 11 124 568
Sum driftsinntekter  27 260 803 27 133 777

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad  292 637 996 395
Lønnskostnader m.m 12, 13, 14 9 624 722 10 713 612
Avskrivning på varige driftsmidler 1 4 042 0
Annen driftskostnad 1, 14 17 258 574 16 029 659
Sum driftskostnader  27 179 974 27 739 665

Driftsresultat  80 829 605 888

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter fra selskap i samme konsern 160 385 329 636
Renteinntekt  301 233 279 807
Annen finansinntekt  0 192
Nedskrivning av finansielle eiendeler 2 0 22 821 636
Rentekostnader til selskap i samme konsern 350 000 0
Rentekostnad  2 410 12 306
Annen finanskostnad  3 573  1 351
Netto finansposter  105 635 22 225 658

Ordinært resultat  186 463 22 831 546
Ordinært resultat før skattekostnad  186 463 22 831 546
Skattekostnad 15 55 636 0

ÅRETS RESULTAT 

Opplysning om:
Overført til/fra annen egenkapital 8 130 827 22 831 546
  130 827 22 831 546

BALANSE PR 31.12 NOTE 2020 2019

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler:
Driftsmidler, inventar o.l 1 45 000 0
Sum varige driftsmidler  45 000 0

Finansielle anleggsmidler: 
Investeringer i datterselskap 2 46 145 253 30 530 000
Investeringer i felles kontrollert virksomhet 2  130 000 130 000
Sum finansielle anleggsmidler  46 275 253 30 660 000

Sum anleggsmidler  46 320 253 30 660 000

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER   
Kundefordringer 4, 5 6 195 329 2 018 413
Andre kortsiktige fordringer 4, 5, 6  7 311 465 7 153 294
Sum fordringer  13 506 793 9 171 707

INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l.:
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 122 726 964 67 641 876
Bankinnskudd, skattetrekk 6 392 085  378 925
Sum bankinnskudd, kontanter  123 119 048 68 020 801

Sum omløpsmidler  136 625 842 77 192 508

SUM EIENDELER  182 946 095  107 852 508

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (600 aksjer à kr 10 000) 7 6 000 000 5 250 000
Overkurs
Opptjent egenkapital:  14 668 000 0
Annen egenkapital  25 517 017  25 386 190
Sum egenkapital 8 46 185 017 30 636 190
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BALANSE PR 31.12 NOTE 2020 2019

GJELD
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 12 596 802  816 574
Sum avsetning for forpliktelser  596 802 816 574

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld 10 2 027 550 1 453 050
Skyldige offentlige avgifter  6 413 759 6 495 019
Annen kortsiktig gjeld 6, 10   127 722 966  68 451 675
Sum kortsiktig gjeld  136 164 276 76 399 744

Sum gjeld  136 761 078 77 216 318

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  182 946 095 107 852 508

KONTANTSTRØMOPPSTILLING  2020 2019

Tilført fra årets virksomhet 1)  29 267 191 698
+ Endringer i lager,debitorer og kreditorer  3 602 415 3 849 218
+ Endring i andre tidsavgrensningsposter  59 031 860 24 713 947
Netto likviditetsendring fra virksomheten  55 400 178 21 056 427

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER  
 Investering i varige driftsmidler  49 042 0
+ Salg av varige driftsmidler (salgspris)  
+ Endring i andre investeringer  15 670 889 0
= Netto likviditetsendring fra investeringer  15 719 931 0

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
+ Opptak av gjeld  
 Nedbetaling av gjeld  
 Ettergivelse av gjeld  
+ Netto endring i kassekreditt  
+ Innskutt ny egenkapital  15 418 000 0
= Netto likviditetsendring fra finansieringen 15 418 000 0

Netto endring likvider gjennom året  55 098 247 21 056 427
+ Likviditetsbeholdning pr 1.1  68 020 801 89 077 228
= Likviditetsbeholdning 31.12.  123 119 048 68 020 801

1) Dette tallet fremkommer slik:
Årets resultat  130 827 22 831 546
 Gevinst ved salg av anleggsmidler  
+ Tap ved salg av anleggsmidler  
+ Ordinære avskrivninger  4 042 0
+ Nedskrivninger av anleggsmidler  0 22 821 636
+ Skattekostnad  55 636 0
+ Endring pensjonsforpliktelser  219 772 181 788
= Tilført fra årets virksomhet  29 267 191 698

RESULTATREGNSKAP NOTE 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt 11 237 562 192 344 682 157
Salg av tjenester til det offentlige  267 123 268 232 252 379
Investeringstilskudd  142 253 779 344
Annen driftsinntekt  22 255 890 2 685 927
Sum driftsinntekter    527 083 603   580 399 808

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad  43 048 534 52 265 915
Endring i beholdning av egentilvirkede varer 32 345 193 103
Lønnskostnad 12, 13, 14 294 123 868 331 275 138
Avskrivning på varige driftsmidler 1 13 334 786 15 162 699
Annen driftskostnad 1, 14   169 358 330   200 941 555
Sum driftskostnader    519 897 862   599 838 409
Driftsresultat  7 185 741   19 438 601

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   

Inntekt på investering i 
felles kontrollert virksomhet 2 335 975 31 669
Renteinntekt  668 512 1 610 444
Annen finansinntekt  42 375 17 385
Rentekostnad  621 935 359 362
Annen finanskostnad   329 563  47 581
Netto finansposter   576 586  1 252 556

Ordinært resultat før skattekostnad   6 609 154   18 186 045

Skattekostnad 15 55 636 0

Ordinært resultat   6 553 518   18 186 045

ÅRETS RESULTAT 8  6 553 518   18 186 045

RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
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Fretex Norge AS – Konsern

KONSERNREGNSKAP

Fretex Norge AS – Konsern

BALANSE PR 31.12 NOTE 2020 2019

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler:
Bygninger mv. 1, 9 2 706 640 5 808 020
Transportmidler 1, 9 7 775 250 14 868 800
Driftsløsøre, inventar o.l 1, 9 14 028 520  17 823 555
Sum varige driftsmidler   24 510 410  38 500 375

Finansielle anleggsmidler:
Investeringer i felles kontrollert virksomhet 2  1 834 736 2 170 711
Investeringer i aksjer og andeler 2  217 000  217 000
Sum finansielle anleggsmidler   2 051 736  2 387 711
Sum anleggsmidler   26 562 146  40 888 086

OMLØPSMIDLER
Varebeholdning 3, 9 1 994 209 2 122 288

Fordringer: 
Kundefordringer 4, 5, 9 19 709 679 24 123 500
Andre fordringer 4, 5, 6 25 427 504   36 874 605
Sum fordringer   45 137 183 60 998 104

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.:
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 141 441 750 71 764 114
Bankinnskudd, skattetrekk 6  9 833 036  10 970 365
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.    151 274 786 82 734 479
Sum omløpsmidler    198 406 178 145 854 871

SUM EIENDELER    224 968 324   186 742 957

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital 7 6 000 000 5 250 000
Overkurs  17 717 671  3 049 671
Sum innskutt egenkapital   23 717 671 8 299 671
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital   93 827 991  87 274 472
Sum egenkapital 8   117 545 662  95 574 143

 NOTE 2020 2019

GJELD    
Avsetning for forpliktelser: 
Pensjonsforpliktelser 12  779 605 1 080 550
Sum avsetning for forpliktelser   779 605  1 080 550
Gjeld til kredittinstitusjoner 9 30 000 000  0
Sum annen langsiktig gjeld   30 000 000  0
Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld 10 13 937 626 19 240 068
Skyldig offentlige avgifter  22 223 217 23 727 668
Annen kortsiktig gjeld 10 40 482 214  47 120 528
Sum kortsiktig gjeld  76 643 057  90 088 264
Sum gjeld    107 422 662  91 168 814

SUM EGENKAPITAL OG GJELD    224 968 324   186 742 957

KONTANTSTRØMOPPSTILLING   2020  2019

Tilført fra årets virksomhet 1)  10 365 173 10 262 796
Endringer i lager,debitorer og kreditorer  843 584 3 430 470
Endring i andre tidsavgrensningsposter  3 387 377 3 452 998
Netto likviditetsendring fra virksomheten  12 908 966 10 285 324

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER  
Investering i varige driftsmidler  8 597 660 13 788 424
Salg av varige driftsmidler (salgspris)  18 811 000 1 276 725
Endring i andre investeringer  0 0
= Netto likviditetsendring fra investeringer  10 213 340 12 511 699

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Opptak av gjeld  30 000 000 0
Nedbetaling av gjeld  
Ettergivelse av gjeld  
Netto endring i kassekreditt  
Endring i egenkapital  15 418 000 0
  45 418 000 0

Netto endring likvider gjennom året  68 540 306 22 797 023
Likviditetsbeholdning pr 1.1  82 734 479 105 531 502
= Likviditetsbeholdning 31.12.  151 274 786 82 734 479

1) Dette tallet fremkommer slik:
Årets resultat  6 553 518 18 186 045
Gevinst ved salg av anleggsmidler  9 645 361 816 725
Tap ved salg av anleggsmidler  87 200 0
Ordinære avskrivninger  13 334 786 15 162 699
Nedskrivninger av anleggsmidler
Inntekt på investering i f.k.virksomhet  335 975 31 669
Endring pensjonsforpliktelser  300 945 6 391 056
= Tilført fra årets virksomhet  10 365 173 10 262 796
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GENERELT
Fretex Norge AS er eier av Fretexselskapene 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 Fretexgruppen 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  regnskapsstandarder. 
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 2020

ÅRSBERETNING FOR 2020
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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  49 042 49 042
Avgang i året   0  0  0
Samlede avskrivninger pr. 31.12   0 15 132 550 15 132 550
Bokført verdi pr. 31.12  0 0 45 000 45 000
Årets ordinære avskrivninger   0 4 042 4 042
Økonomisk levetid 10  20 år 5 år 3  10 år 
Avskrivningsplan lineært lineært lineært 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler  843 956 0 8 183 203 9 027 159

Konsernet Bygninger/  Transportmidler Driftsløsøre/ Sum 
 Bygningsmess.anl.  Inventar
Anskaffelseskost pr. 1.1 22 974 578 48 334 578 59 938 348 131 247 505
Tilgang i året 0 471 717 8 125 943 8 597 660
Avgang i året  5 147 126 15 387 554 9 901 570 30 436 250
Samlede avskrivninger pr. 31.12 15 120 811 25 643 492 44 134 201 84 898 504
Bokført verdi pr. 31.12 2 706 640 7 775 250 14 028 520 24 510 410
Årets nedskrivning med investeringstilskudd  0 0 0 0
Årets ordinære avskrivninger 1 650 080 3 938 217 7 746 489 13 334 786
Økonomisk levetid 10  20 år 5 år 3  10 år 
Avskrivningsplan lineært lineært lineært 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 73 332 466 35 631 14 151 863 87 519 959

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020
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ÅRSBERETNING FOR 2020

NOTE 3 - VARER

Morselskapet 2020 2019
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 2020 2019
Råvarer 121 232 106 578
Bearbeidede varer 0 0
Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid 737 321 769 666
Lager av innkjøpte varer for videresalg 1 135 656 1 246 044
Sum 1 994 209 2 122 288

NOTE 2 – AKSJER / INVESTERINGER

Aksjer i datterselskaper
 Anskaffelses Forretnings- Eierandel  Selskapets  Selskapets  
 tidspunkt kontor stemmerett egenkapital 100 % årsresultat 100 %
Fretex Jobb og Oppfølging AS 10.10.2017  Sandnes 100 % 107 000 377 11 811 211
Fretex Pluss AS 10.10.2017  Sandnes 100 % 2 612 028 205 576
Fretex Miljø AS 10.10.2017  Oslo 100 % 5 991 504 4 846 969

Aksjer i felles kontrollert virksomhet
 Anskaffelses Forretnings- Eierandel  Selskapets  Selskapets  
 tidspunkt kontor stemmerett egenkapital 100 % årsresultat 100 %
Fretex International A 19.06.2002  Oslo 51%/50% 3 597 523 658 774

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  Selskapets  Selskapets  
 tidspunkt kontor stemmerett egenkapital 100 % årsresultat 100 %
Fretex International AS 19.06.2002  Oslo 51%/50% 3 597 523 658 774 

Verdien i det felles kontrollerte selskapet er presentert ihht egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.  
Anskaffelseskost er kr 130 000. Årets reduksjon er kr 335 975.

Aksjer og andeler 
Aksjer og andeler er pliktige eierandeler i sentrumsforeninger hvor datter selskapene har butikker eller eierandeler i 
 opplæringskontor.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

NOTE 4 - VURDERING AV FORDRINGER

Morselskapet 2020 2019
Kundefordringer vurdert til pålydende 6 195 329 2 018 413
Andre fordringer vurdert til pålydende 7 311 465 7 153 294
 Avsatt til dekning av usikre fordringer 0 0
Bokført verdi pr. 31.12 13 506 794 9 171 707

Konsernet 2020 2019
Kundefordringer vurdert til pålydende 19 974 194 24 304 973
Andre fordringer vurdert til pålydende 25 427 504 36 957 646
 Avsatt til dekning av usikre fordringer 264 515 264 515
Bokført verdi pr. 31.12 45 137 183 60 998 104

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 
 2020 2019 2020 2019
Fretex 5 956 003 1 875 915 6 476 346 6 419 856
Andre enh. innen Frelsesarmeen 76 390 37 418 0 0
Bokført verdi pr. 31.12 6 032 394 1 913 333 6 476 346 6 419 856

Konsernet Kundefordringer Kundefordringer Andre fordringer Andre fordringer 
 2019 2018 2019 2018
Enheter innen Frelsesarmeen 516 930 544 679 3 714 964 6 381

NOTE 6 - BANKINNSKUDD, KONTANTER M.V

Fretex Norge AS administrerer et konsernkontosystem for Fretexgruppen 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  2020 2019
Skattetrekksmidler 392 085 378 925

Pr 31.12. har selskapet kr 122 726 963,76 innestående på konsernkonto. Kr 125 804 958 er datter selskaper 
sine innskudd på konsernkonto, som er presentert som gjeld i balansen. Fretex International AS gikk 
ut av Fretex gruppens konsernkontoordning i løpet av 2020. Selskapet har en total trekkramme i 
 konsernkontoordningen på kr 15 000 000.

Selskapet har en selvskyldnerkausjon til Sparebanken Sør på kr 10 000 000.

Konsernet  2020 2019
Skattetrekksmidler 9 833 036 10 970 365
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NOTE 7 - AKSJEKAPITAL OG AKSJEINFORMASJON

Selskapets aksjekapital består av 600 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 0 25 386 190 30 636 190
Ny egenkapital 750 000 14 668 000 0 15 418 000
Årets resultat   130 827 130 827
Egenkapital 31.12 6 000 000 14 668 000 25 517 017 46 185 017

Konsernet Aksjekapital Overkursfond Annen egenkap. Sum
Egenkapital 1.1 5 250 000 3 049 671 87 274 472 95 574 143
Ny egenkapital 750 000 14 668 000 0 15 418 000
Årets resultat   6 609 154 6 609 154
Egenkapital 31.12 6 000 000 17 717 671 93 883 626 117 601 297

NOTE 9 - LANGSIKTIG GJELD

Konsernet
Fretex Miljø AS fikk i 2020 et lån gjennom den statlige garantiordningen på grunn av  korona utbruddet 
på kr 30 000 000. Dette er sikret i selskapets anleggsmidler, varebeholdning og utestående 
 k undefordringer.

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

Morselskapet 2020 2019
Annen gjeld 0 0

Konsernet 2020 2019
Annen gjeld 0 0

NOTE 10 - GJELD INNEN FRELSESARMEEN

Morselskapet Leverandørgjeld Leverandørgjeld Annen gjeld Annen gjeld 
 2020 2019 2020 2019
Fretex 157 910 83 374 671 213 12 260
Andre enheter innen Frelsesarmeen 636 681 227 754 147 668 147 668
Bokført verdi pr. 31.12 794 591 311 128 818 881 159 928

Konsernet Leverandørgjeld Leverandørgjeld Annen gjeld Annen gjeld 
 2020 2019 2020 2019
Enheter innen Frelsesarmeen 1 030 858 1 884 679 147 668 147 668

ÅRSBERETNING FOR 2020
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NOTE 11 - SALGSINNTEKTER

Morselskapet
Pr. virksomhetsområde 2020 2019
Salg av tjenester 26 361 472 26 102 872

Geografisk fordeling 2020 2019
1) Norge 26 361 472 26 102 872
2) Andre land 0 0
Sum 26 361 472 26 102 872

Konsernet  
Pr. virksomhetsområde 2020 2019
Salg av varer og tjenester 237 562 192 344 682 157

Geografisk fordeling 2020 2019
1) Norge 145 903 481 228 014 154
2) Andre land 91 658 711 116 668 003
Sum 237 562 192 344 682 157

NOTE 12 - LØNNSKOSTNADER, PENSJONSKOSTNADER OG –FORPLIKTELSER

Lønnskostnader morselskapet 2020 2019
Lønn 7 707 986 8 552 697
Arbeidsgiveravgift 1 169 868 1 361 537
Pensjonskostnader 489 038 550 067
Andre ytelser 257 829 249 311
Totalt 9 624 722 10 713 612

Lønnskostnader konsernet 2020 2019
Lønn 239 545 504 265 332 534
Arbeidsgiveravgift 30 764 950 43 907 056
Pensjonskostnader 18 419 376 15 792 318
Andre ytelser 5 394 037 6 243 230
Totalt 294 123 868 331 275 138

Pensjonskostnader og –forpliktelser morselskapet
Selskapet gikk over fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon 1. juli 2011. Denne ordningen 
omfatter 11 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. Den avsluttede ordningen 
omfatter 13 oppsatte og 1 pensjonist.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020
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Årets pensjonskostnad: 2020 2019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 125 799 153 104
Arbeidsgiveravgift 8 691 5 425
Administrasjonskostnad 14 944 14 482
Resultatført planendring 0 73 689
Avkastning pensjonsmidler 195 851 202 797
Netto pensjonskostnad 63 799 43 903

Finansiell status: 31.12.2020 31.12.2019
Beregnede pensjonsforpliktelser 6 432 896 5 469 528
Pensjonsmidler 5 944 921 5 092 700
Utsatt forpliktelse ved tap 35 078 338 838
Netto pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler 523 052 715 665

Arbeidsgiveravgift  73 750 100 909 
Over ()/underfinansiert pensjonsforpliktelse 596 802 816 574 

Økonomiske forutsetninger:  
Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 %
Lønnsøkning 2,25 % 2,25 %
Forventet Gregulering 2,00 % 2,00 %
Forventet regulering av løpende pensjon 1,24 % 1,24 %
Forventet avkastning 3,10 % 3,80 %
Arbeidsgiveravgift  sats 14,10 % 14,10 %

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

Det er foretatt beregninger av virksomhetens pensjons
forpliktelse knyttet til den avsluttede ordning basert på 
 aktuarmessige forutsetninger. Som aktuarmessige forutsetnin
ger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede 
forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. De avsluttede 
ordningene omfatter 3 aktive, 793 oppsatte og 257 pensjonister.

UNDERFINANSIERTE PENSJONSORDNINGER

Årets pensjonskostnad: 2020 2019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 100 325 115 307
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 198 848 238 770
Arbeidsgiveravgift 706 45 660
Administrasjonskostnad 25 196 26 098
Resultatført aktuarielt tap 0 141 135
Resultatført planendring 0 119 366
Avkastning pensjonsmidler 305 961 316 840
Netto pensjonskostnad 19 114 369 496

ÅRSBERETNING FOR 2020

Finansiell status: 31.12.2020 31.12.2019
Beregnede pensjonsforpliktelser 9 844 321 8 589 396
Pensjonsmidler 8 584 708 7 967 285
Utsatt forpliktelse ved tap 576 348 324 910
Netto pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler 683 265 947 021

Arbeidsgiveravgift 96 340 133 530 
Over ()/underfinansiert pensjonsforpliktelse 779 605 1 080 551 

Økonomiske forutsetninger:  
Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 %
Lønnsøkning 2,25 % 2,25 %
Forventet Gregulering 2,00 % 2,00 %
Forventet regulering av løpende pensjon 1,24 % 1,24 %
Forventet avkastning 3,10 % 3,80 %
Arbeidsgiveravgift  sats 14,10 % 14,10 %

OVERFINANSIERTE PENSJONSORDNINGER

Årets pensjonskostnad: 2020 2019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4 476 499 5 204 613
Arbeidsgiveravgift 344 794 300 823
Administrasjonskostnad 521 756 537 914
Resultatført aktuarielt tap 0 0
Avkastning pensjonsmidler 7 253 747 7 876 023
Netto pensjonskostnad 2 600 286 2 434 319

Finansiell status:  31.12.2020  31.12.2019
Beregnede pensjonsforpliktelser 206 460 362 197 711 584
Pensjonsmidler 192 746 183 192 232 368
Utsatt forpliktelse ved tap 23 054 485 8 568 489
Netto pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler 9 340 306 3 089 273

Arbeidsgiveravgift 0 0 
Over ()/underfinansiert pensjonsforpliktelse  9 340 306 3 089 273 

Økonomiske forutsetninger:  
Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 %
Lønnsøkning 2,25 % 2,25 %
Forventet Gregulering 2,00 % 2,00 %
Forventet regulering av løpende pensjon 1,24 % 1,24 %
Forventet avkastning 3,10 % 3,80 %
Arbeidsgiveravgift  sats 14,10 % 14,10 %

NOTE 13 - ANTALL ANSATTE

Det har i 2020 vært 10,3 årsverk i selskapet og 609,8 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 1 317 918 0
Pensjonskostnader 126 605 0
Annen godtgjørelse 17 094 0

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

Revisjonstjenester 2020  2019
Revisjonshonorar 155 360 161 514
Andre revisjonsrelaterte tjenester 5 625 0

Konsernet
Revisjonstjenester 2020  2019
Revisjonshonorar 704 170 636 398
Andre revisjonsrelaterte tjenester 131 258 0

NOTE 15 - SKATTEKOSTNAD

Morselskapet
Skattekostnaden består av: 2020 2019
Betalbar skatt 55 636 0
Endring utsatt skatt 0 0
Sum skattekostnad 55 636 0
Skatteeffekt av konsernbidrag 55 636 
Sum skattegjeld 0 0

Utsatt skatt:
Midlertidige forskjeller 31.12.2020 31.12.2019
Anleggsmidler 479 134 699 720
Varebeholdning 0 0
Utestående fordringer 0 0
Gevinst og tapskonto 0 0
Regnskapsavsetninger 0 0
Pensjonsforpliktelse 596 802 0
Framførbart underskudd 0 309 790
Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 1 075 936 1 009 510
22 % utsatt skatteforpliktelse ()/fordel (+) 236 706 222 092

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: 2020 2019
Betalbar skatt 55 636 0
Endring utsatt skatt 0 0
Sum skattekostnad 55 636 0
Skatteeffekt av konsernbidrag 55 636 
Sum skattegjeld 0 0

Utsatt skatt:
Midlertidige forskjeller 31.12.2020 31.12.2019
Anleggsmidler 6 329 608 10 906 811
Varebeholdning 208 109 223 970
Utestående fordringer 64 515 51 195
Gevinst og tapskonto 227 728 707 120
Regnskapsavsetninger 3 470 500 7 889 076
Pensjonsforpliktelse 779 605 263 976
Framførbart underskudd 38 471 211 24 011 106
Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 49 095 820 44 053 254
22 % utsatt skatteforpliktelse ()/fordel (+) 10 801 080 9 691 716

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 2020
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