Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey
Vann- og Avlepslag SA.
Det innkalles til arsm0te for 2016 i SKVA SA, 10rdag 24. juni 2017, kl. 1100.
M0tet fmner sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.
Dagsorden i henhold til vedtektene:
1.
2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av m0teleder, referent og 2 medlemmer til a underskrive
protokollen.
3. Styrets arsberetning.
4. Regnskap.
5. Fastsettelse av arlig avgift til felleskostnader.
6. Fastsettelse av arbeidsplan for kommende ar.
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
8. Budsjett2018.
9. Valg av styremedlemmer.
10. Valg av revisor.
11. Valg av valgkomite.
12. Andre innkomne saker. (se forslag og informasjon fra styret)
Detaljer i regnskapet vil bli gjennomgatt pa arsm0tet.
Etter at det formelle arsmote er avholdt, vil det bli avholdt et informasjonsm0te.
Styrets arsberetning, regnskap, og revisjonsberetning for 2016 og forslag fra
styret er lagt ut pa www.skva.no . Valgkomiteens innstilling blir lagt ut pa
www.skva.no nar den blir klar.

Fredrikstad 28.05. 2017
Styret.

SKVA
Arsberetning for 2016 for S0ndre Krakerey Vann- og Avl0pslag SA
1. Styret
Styret har i 2016 bestatt av f01gende:
Styrets leder:
Styrets nestleder.
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Per Halvorsen
Runar Nilsen
Olav Trevor S0rensen
Per Hansen
Henning Olset

Det har i 10pet av aret vasrt avholdt 2 styremoter.
2. Andeler
Det er pr. 31.12.2016 tegnet 264 andeler i SKVA SA.
3. Virksomhet
Vi har i 2016 overvaket driften av anlegget i nasrt samarbeid med driftsansvarlig Agro &
Milj0. Vi har fulgt med pa malerne og justert termostatene manuelt i manedene januar,
februar, mars og april. Pa h0sten 2016 har Agro & Milj0 installert teknisk utstyr i alle
styringsskapene. Dette vil redusere stramkostnadene og forbruk av tid til manuell drifting
av styringsskapene.
Vi har hart 4 utrykninger hvor det har vsert propper i ledningsnettet eller feil ved
hovedpumpestasjonene. Agro & Milj0 har 10st disse problemene uten spesielle ulemper
for medlemmene.
I januar hadde vi m0te med NVE og Konkurransetilsynet i Oslo. Resultatet av m0tet er at
NVE vil ta hensyn til vare synspunkter ved endring av sine vedtekter, 1 tillegg ble
Fredrikstad Nett palagt a endre sine beregningsmater. (Ingen kunder skal belastes med en
Ii0yere pris enn f0r omleggingen.) Vare samtaler med NVE og Konkurransetilsynet har
resultert i betydelige besparelser for SKVA SA og for den enkelte hytteeier.
I tillegg har vi foretatt egne befaringer og behandlet henvendelser fra medlemmer.
Medlemmene er holdt orientert om status.
Det er i 2016 registrert 247 timer mot 280 timer i 2015 pa oppf01ging og administrasjon av
laget.

4. Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
5. Regnskap
Pr. 31.12.2016 harlaget sum eiendeler pa kr 2 323 628. Herav utgj0r kundefordringer kr
52 500 og bankinnskudd kr 2 211 665. Pengene er plassert pa h0yrentekonto.

6. Arbeidsmilje og likestilling
Virksomheten har ingen ansatte. Styret bestar av fem menn og ingen kvinner.
7. Ytre milje
Virksomhetens bransje medf0rer verken forurensning eller utslipp som kan vsere til skade
for det ytre milj0.

Fredrikstad 28. mai2017

Styret

Per Halvorsen
Stvrets leder

Runar Nilseii""
Styrets nestleder

f
Lx

Per Hansen
Styremedlem

Henning Olse
Styremedlem

Resultatregnskap for 2016
S0ndre Krakeray Vann- og Avlopslag SA 991 779 892

Note

2016

2015

Salgsinntekter
Erstatninger

526 000
0

526 000
250 000

Sum driftsinntekter

526 000

776 000

(256 862)
(5 500)
(378 596)

(373915)
(20 900)
(408 389)

Sum driftskostnader

(640 958)

(803 204)

Driftsresultat

(114958)

(27 204)

Renteinntekter

12914

32144

Sum finansinntekter

12914

32144

Drifts- og anleggskostnader
L0nnskostnad
Annen driftskostnad

1,2,3
4

Rentekostnader

(454)

(6)

Sum finanskostnader

(454)

(6)

Netto finans
Ordinaert resuitat far skattekostnad
Skattekostnad pa ordinasrt resuitat

12459

32138

(102499)

4934

158

(6 994)

Ordinaert resuitat

(102341)

(2 060)

Arsresultat

(102341)

(2 060)

Overforinger
Annen egenkapital

(102341)

(2 060)

Sum

(102341)

(2 060)

Balanse pr. 31. desember 2016
S0ndre Krakeroy Vann- og Avl0pslag SA 991 779 892

Note

2016

2015

EIENDELER
Omlopsmidler
Ford ringer
Kundefordringer
Andre fordringer

52 500
59 463

63 000
48 757

Sum fordringer

111 963

111 757

2211665

2488235

Sum bankinnskudd

2 211 665

2 488 235

Sum omlopsmidler

2 323 628

2 599 992

Sum eiendeler

2 323 628

2 599 992

Bankinnskudd

6

Balanse pr. 31. desember 2016
S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA 991 779 892

Note

2016

2015

7,8
7

264 000
1 968 017

264 000
2 070 357

Sum innskutt egenkapital

2 232 017

2 334 357

Sum egenkapital

2 232 017

2 334 357

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverand0rgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentiige avgifter

58839
3338
29435

225 451
6994
33190

Sum kortsiktig gjeld

91 612

265 635

Sum gjeld

91 612

265 635

2 323 628

2 599 992

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital (264 andeler a kr 1 000,00)
Annen innskutt egenkapital

Sum egenkapital og gjeld

Fredrikstad, 28.05.2017
S0ndre Krakeray Vann- og Avl0pslag SA x

Per Halvorsen
Styrets leder/Daglig leder

tJlav Trevor S0rengfer/
Styremedtem

Runar Nilsen
Styremedlem

Menning Olset
Styremedlei

r Hansen
Styremedlem

Noter2016
S0ndre Krakeroy Vann- og Avl0pslag SA

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak.
Salgsinntekter
Tjenester inntektsfores etter hvert som de leveres.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Oml0psmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekrets!0pet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett ar etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett ar etter
transaksjonsdagen.
Omlopsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansef0res til nominelt
be!0p pa etableringstidspunktet.
Ford ringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppf0rt i balansen til palydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gj0res pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gj0res del for
0vrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for a dekke antatt tap.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2015 til 2016.

Note 1 - L0nnskostnader etc
Spesifikasjon av lonnskostnader
Andre relaterte ytelser
Sum
Foretaket har ikke ansatte

2016
5500
5500

2015
20 900
20900

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er ikke pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om Obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Ytelse til ledende personer
Ytelse til ledende personer
Type ytelse
Administrasjonshonorar
Regnskapshonorar
Sum

Styret
111 150
36 450
147 600

Note 4 - Revisjon
Revisjon og andre tjenester
Kostnadsf0rt revisjonshonorar for 2016 utgj0r kr 9 800. Honorar for annen bistand utgj0r kr 8 260 .

Note 5 - Skatt
Formueskatt
__

_

_

3

3

3

3 338
3

6 994
§"994"

+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere ar
Skattekostnad i resultatregnskapet

(3 496)
(158)

6 994

Betalbar skatt I skattekostnad

3338

6994

Betalbar skatt i balansen

3 338

6 994

Note 6 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngar egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 29 461. Skyldig skattetrekk er kr
29 435.

Note 7 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital
Egenkapital 01. 01 .201 6
0kning annen innskutt EK
Arets resuttat
Egenkapital 31.12.2016

Aksjekapital
264000
264000

Annen innsk. EK
2 070 357
0
(102341)
1 968017

Sum
2 334 357
(102341)
2 129 676

Note 8 - Aksjekapital
Foretaket har 264 andeler, paiydende kr 1 000, noe som gir en samlet andelskapital pa kr 264 000.
Alle andelene gir samme rettigheter i selskapet. Samtlige styremedlemmer eier en andel hver.

Til generalforsamlingen i
S0NDRE KRAKER0Y VANN OG AVL0PSLAG SA

Uavhengig revisers beretning
Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert arsregnskapet for S0ndre Kraker0y Vann og Avl0psiag SA som viser et
underskudd pa kr 102 341. Arsregnskapet bestaV av balanse per 31. desember 2016,
resultatregnskap for regnskapsaret avsSuttet per denne datoen og noter til
arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper,
Etter var mening er det medf0lgende arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielte stilling per 31. desember
2016, og av dets resultater for regnskapsaret avsiuttet per denne datoen i samsvar
med regnskapslovens regier og god regnskapsskikk i Norge,
Grunnlag for konkiusjonen
Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Vare oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisers oppgaver og plikter ved
revisjon av arsregnskapet, Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i iov og
forskrift, og har overholdt vare 0vrige etiske forplikteiser i samsvar med disse kravene,
Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tiistrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for var konkiusjon,

RevEo^gruppen

Revisorgruppen 0stfo;d DA
Hundskinnveien 98
N-1711 Sarpsborg
Tlf.: +4769139688
Fax;+17 66 (39896
IE-post:
sarpsborgigostfold.rg.no
Foretaksregisteret
MO 979 180934MVA
wv.vArg.no
Partners:
Kristen Grivi
Kay Age Minge

0vrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for 0vrig informasjon, 0vrig informasjon bestar av
arsberetningen, men inkluderer ikke arsregnskapet og revisjonsberetningen.
Var uttalelse om revisjon av arsregnskapet dekker ikke 0vrrg informasjon, og vi
attesterer ikke den 0vrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave a lese 0vrig
informasjon med det forma! a vurdere hvorvidt det foreligger vesentiig inkonsistens
meHom 0vrig informasjon og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under
revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesent!ig feilinformasjon.
Dersom vi hadde konkludert med at den ovrige informasjonen inneholder vesentiig
feilinformasjon, er vi pliagt a rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i sa
henseende.

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavtiengige revisions- og konsuientselskaper

Statsautoriserte
revisorer

Styrets og daglig leder ansvar for arsregnskapet
Styret og dagiig leder er artsvariig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsiovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledeisen er ogsa ansvarlig for slik intern kontrol! som
den finner n0dvendig for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke innehoider vesentiig
feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av arsregnskapet m§ iedelsen ta standpunkt til selskapets evne til
fortsatt drift og oppSyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsyniig at
virksomheten vi! bli awiklet.
Revisers oppgaver og piikter ved revisjonen av arsregnskapet
Vart mai er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feiiinformasjon, verken som f0ige av misligheter elier utiisiktede feil, og a avgi en
revisjonsberetning som innehojder var konkfusjon. Betryggende sikkerhet er en h0y grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utf0rt i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feiiinformasjon som
eksisterer. Feiiinformasjon kan oppsta som f0ige av misiigheter eller utilsiktede feii.
Feiiinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeitvis eller samlet med rimelighet
kan forventes a pavirke 0konomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa
arsregnskapet.
For videre beskriveise av revisors oppgaver og piikter vises det til

Uttaleise om 0vrige iovmessige krav
Konklusjort om arsberetningen
Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
arsfaeretningen om arsregnskapet, forutsetnlngen om fortsatt drift og forsiaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med Irsregnskapet og i samsvar med fov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroilhandiinger vi har
funnet n0dvendig i henhold til internasjonal standard forattestasjonsoppdrag (iSAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell inforrnasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a s0rge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokf0ringsskikk i Norge.
Sarpsborg, 8. juni 2017
RevisorGruppen 0stfold DA

Kristen Grivi
Statsautorisert revisor

Medlem ay UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisions- og konsulentselskaper
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Forslag og informasjon fra Styret
Til punkt 2 pa dagsorden (Styrets arsberetning)
•
•
•
•

Justert termostatene
Nettleie0kningen
Administrasjon og drift
Sum timeforbruk i 2016

23 timer
58 timer
166 timer
247 timer

a 450:
a 450
a 450
a 450

Kr. 10.350,kr. 26.100,Kr. 74.700,kr. 111.150,-

Til punkt 5 pa dagsorden (Fastsettelse av arlig avgift til felleskostnader)
•

Forslag: Kr. 2.500,-. inkludert M.V.A. (Uendret)

Til punkt 6 pa dagsorden (Fastsettelse av arbeidsplan for 2018)
•

Drifte anlegget.

Til punkt 7 pa dagsorden (Fastsettelse av honorar til styret og revisor)
•

Honorar til styret:
Det foreslas at satsene opprettholdes uendret, dvs.:
o Arbeidene styremedlemmer
kr. 450,- pr. time
o Styrem0ter
kr. 1.100,- pr. m0te

•

Honorar til revisor:
o Revisors honorar /bistand til arsregnskap

kr. 20.000,-

Til punkt 12 pa dagsorden
•

Styret ber om at arsm0te fritar styremedlemmene for personlig 0konomisk ansvar.
Ansvarsfriheten omfatter ikke 0konomisk tap som skyldes grov uaktsomhet eller
forsettlige skadegj0rende handlinger fra styremedlemmene.

28.05.2017
Styret

BUDSJETT FOR 2018
3110 Innbetalinger fra andelshavere kr. 2000 x 264
4013 Driftsavtale
4014 Tilleggsfakturering til driftsavtalen
5330 Styrehonorar
6120 Diverse kostnader
6121 Administasjonskostnader
6130 Lokaler leie
6340 Str0m
6700 Regnskapshonorar
6701 Revisjonshonnorar/bistand ved arsoppgj0ret
6800 Kontorrekvisita
6900 Telefon
6940 Porto
7040 Forsikringer
7100 Bilgodtgj0relse
7600 Lisenesavgifter og royalties
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsm0ter
7770 Bank og kortgebyrer
Sum Driftskostnader
Alle be!0p er eksklusiv M.V.A.
28.05.2017
Styret

528000
120000
30000
20000
25000
100000
1500
120000
35000
20000
2500
8000
2000
35000
5000
1500
2000
500

528000

