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Styrets beretning 2017 for IL R.O.S. Arena AS og IL R.O.S. Arena Drift AS 
Kravet til irsberetning for sma foretak fait ble opphevet 1. januar 2018. Styret velger derfor a gi en 
kort oppsummerlng av driften i selskapene for 2017. For detaljer rundt regnskapet vises til 
3rsregnskapet for selskapene, som er tilgjengelig p5 vir hjennmeside. 

Driften av ROS Arena fungerer etter planen, og det er h0y aktivitet i hallen. Alle ukedager er fulit 
utteid, og det er utieie de fleste helger. Vi har ogsS klart 3 0ke utieie til eksterne akt0rer i helger og 
ferier i forhold til fjor§ret, uten at dette har gitt p§ bekostning av egne lags muligheter til 
arrangementer og treninger. Samarbeidet med skolen fungerer bra, og vi har gode avtaler med lokale 
bedrifter som sponsorer. Mange av bedriftene benytter ROS Arena til egne aktiviteter, og vi opplever 
et positivt samarbeid rundt dette. 

Det har tatt tid I fS driften av jordvarmeanlegget klart. N3 fungerer dette som planiagt, og vi har 
etablert en milj0vennlig energikilde til oppvarmingen av ROS Arena. Driftskostnadene har 0kt noe 
som f0ige av dette, men vi har avtale som fordeler merkostnadene mellom ROS Arena og R0yken 
kommune. 

0konomien i selskapene mS ses i sammenheng, og resultatet for 2017 anses som godt. IL R.O.S. 
Arena AS (eiendomsselskapet) hadde et positivt resultat p3 kr 290 917, som er en liten bedring fra 
fjorSret. IL R.O.S. Arena Drift AS (driftsselskapet) hadde et negativt resultat pi kr 110 612, dette er en 
markert bedring fra fjorSret. Det gj0res et konsernbidrag fra IL R.O.S. Arena AS til IL R.O.S. Arena Drift 
AS for 3 dekke underskuddet i driften og gjenopprette egenkapitalen i selskapet. Resten av 
overskuddet i IL R.O.S. Arena AS tilf0res egenkapitalen. Likviditeten i begge selskapene er god, 
spesielt i eiendomsselskapet pa grunn av avskrivninger pi bygningsmassen. Alle lln er avdragsfrie 
frem til viren 2021, med fastrenteavtale av varierende lengde. 

Styret har jobbet med fremtidige planer for utvidelsen av ROS Arena. Spillemiddels0knad er sendt, og 
vi har fitt tildelt programsatsingsmidler fra Kulturdepartementet pi kr 4 millioner. Det er ogsl jobbet 
med kommunen for en intensjonsavtale om leie pi dagtid. Noen kostnader er pll0pt til dette 
prosjektet, og vi forventer ogsl mindre kostnader for planlegging i 2018. Det er ikke gjort planer om 
st0rre kostnader eller byggestart. 

Styret er forn0yd med driften og resultatet i begge selskaper for 2017, og forutsetningen om fortsatt 
drift er tilstede. y/ Xj , 
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