Iimkalling til arsmete i S0ndre Krakerey
Vann- og Avl0pslag SA.
Det innkalles til arsmote for 2018 i SKVA SA, 10rdag 29. juni 2019, kl. 11.00.
Motet fmner sted i Lunde Samfunnshus.
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 avgifl til felleskostnader.
6. Fastsettelse av arbeidsplan for kommende ar.
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
8. Budsjett2019.
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 arsmotet.
Etter at det formelle arsm0te er avholdt, vil det bli avholdt et informasjonsmote.
Styrets arsberetmng, regnskap, og revisjonsberetning for 2018 og forslag fra
styret er lagt ut pa www.skva.no . Valgkomiteens innstilling blir lagt ut pa
www.skva.no nar den blir klar.

Fredrikstad28.05.2019
Styret.

SKVA
Arsberetning for 2018 for Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA
1. Sty ret
Styret har i 2018 bestatt av f01gende:
Styrets leder:
Styrets nestleder.
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Per Halvorsen
Runar Nilsen
Olav Trevor S0rensen
Jeanette Raad
Henning Olset

Det har i 10pet av aret vasrt avholdt 1 styrem0te. I tillegg har det vaert jevnlig telefon
m0ter.
2. Andeler
Det er pr. 31.12.2018 tegnet 268 andeler i SKVA SA.
3. Virksomhet
Vi har i 2018 overvaket driften av anlegget i nasrt samarbeid med driftsansvarlig Agro &
Milj0. Det har vasrt noen utrykninger hvor det har vasrt problemer med innstillingene av
det nye styringssystemet. Agro & Milj0 har 10st disse problemene uten spesielle ulemper
for medlemmene,
Onsdag kveld 12.12.2017 var det et kraftig tordenvasr over S0ndre Kraker0y som
resulterte i skader pa flere styreskap og varmekabler. Det viste seg i ettertid at skadene var
mer omfattende enn f0rst antatt, Gjensidige forsikring ble kontaktet og det ble opprettet
en forsikringssak. Pa grunn av skadens omfang og en kald vinter ble ikke alle skadene
reparert f0r i mai 2018. Totalkostnader for skaden ble kr 266.128, -, med en egenandel pa
kr. 16.091.
1 tillegg har vi foretatt egne befaringer og behandlet henvendelser fra medlemmer.
Det er i 2018 registrert 196 timer mot 245 timer i 2017 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. 31.12.2018 bar laget sum eiendeler pa kr 2.983.304, -. Herav utgj0r kundefordringer
kr 55.000 og bankinnskudd kr 2.919.016. Pengene er plassert pa plasseringskonto.

6. Arbeidsmilje og likestilling
Virksomheten bar ingen ansatte. Styret bestir av fire menn og en kvinne.
7. Ytre milje
Virksomhetens bransje medforer verken forurensning eller utslipp som kan vasre til skade
for det ytre milj0.

Fredrikstad 19. mai2019

Styret

Per Halvorsen
Styrets leder

Runar Nilsen
Styrets nestleder

Styremedlem

Henning Olset
Styremedlem

Resultatregnskap for 2018
Sondre Krakeroy Vann- og Avlopslag SA 991 779 892

Note

2018

2017

Salgsinntekter

530 000

526 000

Sum driftsinntekter

530 000

526 000

(323108)
(5500)
(309670)

(318 126)
(11000)
(304677)

Sum driftskostnader

(638 278)

(633 803)

Driftsresultat

(108278)

(107803)

Drifts- og anleggskostnader
Lonnskostnad
Annen driftskostnad

1,2,3
4

Renteinntekter

11 506

12 163

Sum finansinntekter

11506

12163

Nettofinans

11506

12163

(96 772)

(95 640)

(4335)

(3189)

Arsresultat

(101 107)

(98 829)

Overforinger
Annen egenkapital

(101107)

(98829)

Sum

(101107)

(98829)

Resultatforskattekostnad
Skattekostnad

5

Balanse pr. 31. desember 2018
S0ndre Krakeroy Vann- og Avlopslag SA 991 779 892

Note

2018

2017

EIENDELER
Oml0psm idler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

50 000
14288

55 500
14974

Sum fordringer

64288

70474

2919016

2103316

Sum bankinnskudd

2919016

2103316

Sum oml0psmidler

2983304

2173790

Sum eiendeler

2 983 304

2173 790

Bankinnskudd

6

Balanse pr. 31. desember 2018
S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA 991 779 892

Note

2018

2017

7,8

268 000
2 628 081

264 000
1 869188

Sum innskutt egenkapital

2 896 081

2133188

Sum egenkapital

2 896 081

2133188

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverand0rgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter

66928
4335
15960

18249

Sum kortsiktig gjeld

87223

40603

Sum gjeld

87223

40603

2 983 304

2173790

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital (268 andeler a kr 1 000,00)
Annen innskutt egenkapital

Sum egenkapital og gjeld

Fredrikstad, 19.05.2019
S0ndre Krakeray Vann- og Avl0pslag SA

Per Halvorsen
Styrets ledef/Daglig leder

Olav Trevor S0rerreen
Styremediem
/

Runar Nilsen
Styremediem

Henning Olset
Styremedlei

7

3189
19165

Noter2018
S0ndre Krakeroy Vann- og Avlopslag SA

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er salt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak.
Salgsinntekter
Tjenester inntektsf0res etter hvert som de leveres.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Oml0psmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretslopet. 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.
Oml0psmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansef0res til nominelt
be!0p pa etableringstidspunktet.
Fordringer
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 det 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 2017 til 2018.

Note 1 - L0nnskostnader etc
Spesifikasjon av lonnskostnader
L0nn
Sum
Foretaket har ikke ansatte

2018
5500
5500

2017
11 OOP
11 OOP

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
88 200
35 1QQ
123 300

Note 4 - Revisjon
Revisjon og andre tjenester
Kostnadsf0rt revisjonshonorar for 2018 utgj0r kr 10 900. Honorar for annen bistand utgj0r kr 8 400 .

Note 5 - Skatt
Formueskatt

4335

3189

Sum

4335

3189

+ / - F o r lite (for mye) avsatt skatt tidligere a r

0

0

Skattekostnad i resultatregnskapet

4 335

3 189

Betalbar skatt i skattekostnad

4 335

3189

Betalbar skatt i balansen

4 335

3189

Note 6 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngar egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 15 988. Skyldig skattetrekk er kr
15960.

Note 7 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital
Egenkapital 01 .01.2018
Kapitalinnskudd2018
Arets resultat
Egenkapital 31.12.2018

Aksjekapital
264 000
4000
268 000

Annen innsk. EK
1 869188
860 000
(101 107)
2 628 081

Sum
2133188
864 000
(101 107)
2 896 081

Note 8 - Aksjekapital
Foretaket har 268 andeler, palydende kr 1 000, noe som gir en samlet andelskapital pa kr 268 000.
Alle andelene gir samme rettigheter i selskapet. Samtlige styremedlemmer eier en andel hver.

Tilgeneralforsamlingen i
S0NDRE KRAKER0Y VANN OG AVL0PSLAG SA

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert arsregnskapet for S0ndre Kraker0y Vann og Avl0pslag SA som viser et
underskudd pa" kr 101107, Arsregnskapet bestSr av balanse per 31. desember 2018,
resuitatregnskap for regnskapsa ret avsluttet per denne datoen og noter til
aVsregnskapet, herunder etsammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter va1 r mening er det medf0lgende i rsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av seiskapets finansielle stilling per 31. desember
2018, og av dets resultaterfor regnskapslret avsluttet per denne datoen i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). VaVe oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og
forskrift, og har overholdt va>e 0vrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene,
Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for var konklusjon.

Revlsofgruppen

Revisorgruppen 0srfcid DA
Hur)d»kinrw«)«n 98
N-1711 Sarpsborg
Tlf,: +4769139888
Fax:+47691388 08
E-post:
sarpsborg@ostf old.rg.no
ForetaKsregisteret
NO 979 180 934 MVA
ivww.rg.no
Partners:
Kristen Gn'vi
Kay Age Minge

0vrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for 0vrig informasjon. 0vrig informasjon bestir av
cirsberetningen, men inkluderer ikke aYsregnskapet og revisjonsberetningen.
Var uttalelse om revisjon av irsregnskapet dekker ikke 0vrig informasjon, og vi
attesterer ikke den 0vrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av irsregnskapet er det vaV oppgave & lese 0vrig
informasjon med det formal 3 vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens
mellotn 0vrig informasjon og Srsregnskapet, kunnskap vi haropparbeidet oss under
revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentiig feilinformasjon,
Dersom vi hadde konkludert med at den 0vrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon, er vi palagt 3 rapportere det. Vi har ingenting 3 rapportere i s3
henseende.

Medlem av UHY International, en samrnensluining av uavhengige revisions- og konsulentselskaper

Statsautoriserte
revisorer

Styrets og daglig leder ansvar for Arsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for a utarbeide § rsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsci ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner n0dvendig for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av arsregnskapet mi ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for aVsregnskapet s§ lenge det ikke er sannsynlig at
virksomheten vil bli awiklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet
Vart mal er & oppnl betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil, og § avgi en
revisjonsberetning som inneholder vSr konklusjon. 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 feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppsti som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes 3 pivirke 0konomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa
arsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisers oppgaver og plikter vises det til
https:/;'www.revisorfQreningen.no/revisionsberetninger

Uttalelse om 0vrige lovmessige krav
Konklusjon om arsberetningen
Basert p3 var revisjon av Srsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
arsberetningen om Srsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
arsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pa var revisjon av Srsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnel n0dvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til 3 s0rge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokf0ringsskikk i Norge.

Sarpsborg, 5. juni 2019
RevisorGruppen 0stfold DA

Kristen Grivi
Statsautorisert revisor

Mediem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- 09 konsulentselskaper

www.rg.no

Forslag og informasjon fra Styret
Til punkt 2 pa dagsorden (Styrets arsberetning)
•
•
•
•

Purre opp medlemmer
Sp0rsmal og svar medlemmer
Administrasjon og drift
Sum timeforbruk i 2018

15 timer
11 timer
170 timer
196 timer

a 450:
a 450
a 450
a 450

Kr.
kr.
Kr.
kr.

6.750,4.950, 76.500,88.200,-

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 2019)
•

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 Revisers 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.

Informasjon
Stremforbruket i de 2 siste arene
2017
2018

forbrukikwh.
forbruk i kwh.

44585
92236

Snitt temp i de fire f0rste manedene i 2017 var +5 grader, 2018 -5 grader

28.05.2019
Styret

S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA
Sp0rsmal om bokf0ring av andelsinnskudd fra nye andelseiere
S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA drifter og administrerer et helars vann- og av!0psanlegg for
selskapets andelseiere. Denne inntekten er i henhold til merverdiavgiftsloven a anse som
merverdiavgiftspliktig omsetning og skal tillegges 25% merverdiavgift.
Andre tilkomster for selskapet er andelsinnskudd fra nye andelseiere. Alle nye andelseiere betaler et
engangsinnskudd for a kunne bli andelseiere og for a kunne koble seg til anlegget pa lik linje med
eksisterende andelseiere.
For a unnga en eventuell smitteeffekt i forhold til merverdiavgiftsloven er det viktig at
andelsinnskuddene bokf0res og behandles pa en annen mate enn den arlige serviceavgiften.
Andelsinnskudd bokf0res derfor i sin helhet som et kapitalinnskudd som bokf0res direkte mot
selskapets egenkapital og ikke som en inntekt over resultatregnskapet. Ogsa i henhold til
regnskapslovgivningen er dette den korrekte behandlingen og bokf0ringen av et andelsinnskudd.
Sarpsborg, 26. juni 2015
for Revisorgruppen 0stfold DA
Per R0moen
Statsaut. revisor

Korrigert Driftsregnskap for de 5 siste arene
AR
2018

resultat
99.960

Beskrivelse

Bel0p korr. Resultat

Egenkap

Nye pumper

85.894

2.629.227

Egenandel forsikring

16.091

Ulempeerstaninggrunneier 38.800
Sum

140.785

+40.825

2017

-98.829

Overdekning av ledninger

159.978

+61.149

1.869.188

2016

-102.341

Oppgraderingvarmekabler

125.660

+23.319

1.968.017

2015

2.060

Oppgraderingvarmekabler

72.991

Nye pumper

100.954

PI og P2

34.520

Ulempeerstaninggrunneier

33.200

Sum

241.665

+239.605

PlogP2

257.905

+82.064

2014

-175.841

28.05.2019
Styret

2.070.357

1.453.258

BUDSJETT FOR 2019
3110 Innbetalinger fra andelshavere kr. 2000 x 267

534000

4013 Driftsavtale
4014 Tilleggsfakturering til driftsavtalen
5330Styrehonorar
6120 Diverse kostnader
6121 Administasjonskostnader
6130 Lokaler leie
6340 Str0m
6700 Regnskapshonorar
6701 Revisjonshonnorar/bistand ved arsoppgj0ret
6800 Kontorrekvisita
6900Telefon
6940 Porto
7040 Forsikringer
7100 Bilgodtgj0relse
7600 Lisenesavgifter og royalties
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsm0ter
7770 Bank og kortgebyrer

165000
30000
15000
15000
90000

Sum Driftskostnader
Alle be!0p er eksklusiv M.V.A.

534000

28.05.2019
Styret

500

110000
35000
20000
2500
5000
2000
35000
5000
1500
2000
500

Valgkomiteens innstilling til punkt 9,10 og 11 pa dagsorden.

De f01gende er valgt frem til arsm0te 2020 og er ikke pa valg:
•
•

Styrets leder
Styremedlem (kasserer)

Per Halvorsen
Olav Trevor S0rensen

Valg av styremedlemmer fra arsm0te 2019 til arsm0tet 2021:

•
•
•

•

Jeanette Raad
Runar Nilsen
Henning Olset

2 ar
2 ar
2 ar

Valg av varamedlem fra arsm0te 2019 til arsm0te 2020:
•

•

Styremedlem
Styremedlem (nestleder)
Styremedlem

Varamedlem til styret

Morten Huth

1 ar

Valg av revisor fra arsm0te 2019 til arsm0te 2020:
•

Revisor

•

Valg av valgkomite:

•
•

Medlem
Medlem

Revisorgruppen 0stfold DA

Per Kristian Fodstad
Tore Hagen

2019

Valgkomiteen

Per Kristian Fodstad
Sign

Tore Hagen
Sign

1 ar

2 ar
Ikke pa val£

