SKVA
Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey
Vann- og Avlepslag SA.
Det innkalles til arsm0te for 2017 i SKVA SA, 10rdag 30. juni 2018, kl. 11.00.
M0tet fmner sted pa Speiderhuset, Speiderveien 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. 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 arsm0tet.
Etter at det formelle arsm0te er avholdt, vil det bli avholdt et informasjonsmote.
Styrets arsberetning, regnskap, og revisjonsberetning for 2017 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. 2018
Styret.

Arsberetning for 2017 for Sendre Krakerey Vann- og Avl0pslag SA
1. Sty ret

Styret har i 2017 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 vaert avholdt 2 styrem0ter.
2. Andeler
Det er pr. 31.12.2017 tegnet 264 andeler i SKVA SA.
3. Virksomhet
I mai startet arbeidet med overdekning av ledningene pa de stedene hvor det var darlig
overdekning. 20 sekker med pukk, jord og subus ble fl0yet ut med helikopter den 23 mai.
Kostnadene ble som forventet.
Vi har i 2017 overvaket driften av anlegget i nasrt samarbeid med driftsansvarlig Agro &
Milj0. Det har vaert 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 12.07.2017 var det et kraftig tordenvasr over S0ndre Krakeroy 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, som dekker utbedringskostnadene med en egenandel pa kr 10.000,-.
Pa grunn av skadens omfang og en kald vinter ble ikke alle skadene reparert f0r i mai
2018. Totalkostnader for skaden be!0per seg til ca. kr 250.000,I tillegg har vi foretatt egne befaringer og behandlet henvendelser fra medlemmer.
Medlemmene er holdt orientert om status.
Det er i 2017 registrert 245 timer mot 247 timer i 2016 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. 31.12.2017 har laget sum eiendeler pa kr 2.173.790. Herav utgj0r kundefordringer
kr 55.500 og bankinnskudd kr 2.103.316. Pengene er plassert pa h0yrentekonto.
6. Arbeidsmilje og likestilling
Virksomheten har ingen ansatte. Styret bestar av fire menn og en kvinne.
7. Ytre milje
Virksomhetens bransje medf0rer verken forurensning eller utslipp som kan vasre til skade
for det ytre milj0.
Fredrikstad 28. mai2018
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Per Halvorsen
Styrets leder
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Runar Nilsen
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Jeanette Kaa
ityremedlem

lenning Olse
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Resultatregnskap for 2017
S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA 991 779 892

2017

2016

Salgsinntekter

526 000

526 000

Sum driftsinntekter

526 000

526 000

(318126)

(11 000)
(304 677)

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

Sum driftskostnader

(633 803)

(640 958)

Driftsresultat

(107803)

(114958)

Renteinntekter

12163

12914

Sum finansinntekter

12163

12914

Note

Drifts- og anleggskostnader
L0nnskostnad
Annen driftskostnad

1,2,3
4

Rentekostnader

0

(454)

Sum finanskostnader

0

(454)

Netto finans
Ordinaert resultat for skattekostnad
Skattekostnad pa ordinaert resultat

12163

12459

(95 640)

(102499)

(3189)

158

Ordinaert resultat

(98 829)

(102341)

Arsresultat

(98 829)

(102341)

Overforinger
Annen egenkapital

(98 829)

(102341)

Sum

(98 829)

(102341)

Balanse pr. 31. desember 2017
S0ndre Krakeray Vann- og Avl0pslag SA 991 779 892

Note

2017

2016

EIENDELER
Omlopsmidler
Ford ringer
Kundefordringer
Andre fordringer

55 500
14974

52 500
59463

Sum fordringer

70474

111 963

2103316

2211665

Sum bankinnskudd

2103316

2 211 665

Sum omlepsmidler

2 173 790

2 323 628

Sum eiendeler

2173 790

2 323 628

Bankinnskudd

6

Balanse pr. 31. desember 2017
S0ndre Kraker0y Vann- og Avlopslag SA 991 779 892

2017

2016

Sum innskutt egenkapital

264 000
1 869188
2133188

264 000
1 968017
2232017

Sum egenkapital

2133188

2232017

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverand0rgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter

18249
3189
19165

58839
3338
29435

Sum kortsiktig gjeld

40603

91 612

Sum gjeld

40603

91 612

2 173 790

2 323 628

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

Sum egenkapital og gjeld

7,8
7

Fredrikstad, 28.05.2018
S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA

Per Halvorsen
Styrets leder/Daglig ieder

Runar Nilsen
Styremedlem

J^anette Raad
Styremedlem

Penning Olset
Styremedlem

Noter2017
Sondre Krakeroy Vann- og Avlepslag 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 baianseposter
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.
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 2016 til 2017.

Note 1 - Lennskostnader etc
Spesifikasjon av I0nnskostnader
Andre relaterte ytelser
Sum
Foretaket har ikke ansatte

2017
11 OOP
11 OOP

2016
5500
5500

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
110250
40 500
150750

Note 4 - Revisjon
Revisjon og andre tjenester
Kostnadsf0rt revisjonshonorarfor2017 utgj0r kr 10 100. Honorar for annen bistand utgj0r kr 7 500

Note 5 - Skatt
Formueskatt
Sum

3189
3189

3338
3338

0

(3 496)

Skattekostnad i resultatregnskapet

3 189

(158)

Betalbar skatt i skattekostnad

3189

(158)

Betalbar skatt i balansen

3189

3 338

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

Note 6 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngar egen konto for bundne skattetrekksm idler med kr 19 192. Skyldig skattetrekk er kr
19165.

Note 7 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital
Egenkapital 01. 01.2017
0kning annen innskutt EK
Arets resultat
Egenkapital 31. 12.201 7

Aksjekapital
264 000

264 000

Annen innsk. EK
1 968017
0
(98 829)
1 869188

Sum
2232017
(98 829)
2133188

Note 8 - Aksjekapital
Foretaket har 264 andeler, palydende 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 Srsregnskapet
Konklusjon
VI har revldert arsregnskapet for S0ndre Krlker0y Vann og Avl0pslag SA som viser et
underskudd pa kr 98 829, Arsregnskapet bestSr av balanse per 31, desember 2017,
resultatregnskap for regnskapsaret avsluttet per denne datoen og noter til
arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktlge regnskapsprlnsfpper.
Etter vlr mening er det medf0lgende arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember
2017, og av dets resultater for regnskapsSret avsluttet per denne datoen i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk I Norge.
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Grurmiag for konklusjonen
VI har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonssklkk I
Norge, herunder de internasjonale revlsjonsstandardene (ISA-ene). Vlre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet I Revisors oppgaver og pllkter ved
revisjon av arsregnskapet Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og
forskrift, og har overholdt vire 0vr)ge etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Etter vlr oppfatning er innhentet revisjonsbevls tilstrekkeiig og hensiktsmessig som
grunnlag for var konklusjon,

N09791W»34MVA
www.rg.no
Partner*:
Krister, Gfivi
Kay Afl« Ming«

0vrig Informasjon
Ledelsen er ansvariig for 0vrig informasjon. 0vrlg Informasjon bestir av
a rsberetningen, men inkiuderer ikke Irsregnskapet og revisjonsberetnlngen,
Vlr uttalelse om revisjon av Irsregnskapet dekker ikke 0vrig Informasjon, og vi
attesterer ikke den 0vrige Informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av Irsregnskapet er det vlr oppgave I lese 0vrlg
informasjon med det forma11 I vurdere hvorvldt det foreligger vesentiig inkonsistens
mellom 0vrig informasjon og Irsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under
revisjonen, eller hvorvldt den tiisynelatende innehotder vesentiig feiiinformasjon.
Dersom vl hadde konkludert med at den 0vrige informasjonen Inneholder vesentiig
feiiinformasjon, er vi pllagt I rapportere det, Vi har ingenting I rapportere i si
henseende.

Msiilum av UHY Inlsrrtaltana!, in sarnnmtiBlutiiing av uavhenglgo rovhjotn- og konsutemsetskapor
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Styrets og daglig Seder ansvar for irsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for 3 utarbeide arsregnskapet 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 ogs§ ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner n0dvendig for a kunne utarbeide et aYsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av Srsregnskapet m§ 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 arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at
virksomheten vil bli awiklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet
Vart mal er 3 oppna betryggende sikkerhet for at § rsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil, og 3 avgi en
revisjonsberetning som inneholder v3r 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 oppstS som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes a" pSvirke 0konomiske beslutninger som brukerne foretar basert p§
arsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://www.reviso rforeninRen.no/revisionsberetninger

Uttalelse om 0vrlge lovmessige krav
Konklusjon om arsberetningen
Basert p§ var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
arsberetningen om a>sregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med eirsregnskapet og i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registering og dokumentasjon
Basert p§ v§r revisjon av Srsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet 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 a s0rge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokf0ringsskikk i Norge.
Sarpsborg, 8. juni 2018
RevisorGruppen 0stfold DA

Kristen Grivi
Statsautorisert revisor

Medlem av UHY Internationa!, en sammensluMng av uavhengige revisions- og konsulentsetetaper

uHy

www.rg.no

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

Overdekning
Gamle saker fra medlemmer
Administrasjon og drift
Sumtimeforbruki2017

26 timer
28 timer
191 timer
245 timer

a 450:
a 450
a 450
a 450

Kr. 11.700,kr. 12.600,-Kr. 85.950,kr. 110.250,-

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 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.

28.05.2018
Styret

BUDSJETT FOR 2019
3110 Innbetalinger fra andelshavere kr. 2000 x 264
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
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.
28.05.2018
Styret

528000
165000
30000
15000
25000
100000
1500
80000
35000
20000
2500
8000
2000
35000
5000
1500
2000
500
528000

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

De f01gende er valgt frem til arsm0te 2019 og er ikke pa valg:
•
•
•

•

Styrets leder
Styremedlem (kasserer)

Per Halvorsen
Olav Trevor S0rensen

2 ar
2 ar

Valg av varamedlem fra arsm0te 2018 til arsm0te 2019:
•

•

Jeanette Raad
Runar Nilsen
Henning Olset

Valg av styremedlemmer fra arsm0te 2018 til arsm0tet 2020:
•
•

•

Styremedlem
Styremedlem (nestleder)
Styremedlem

Varamedlem til styret

Morten Huth

1 ar

Valg av revisor fra arsm0te 2018 til arsm0te 2019:
•

Revisor

•

Valg av valgkomite:

•
•

Medlem
Medlem

Revisorgruppen 0stfold DA 1 ar

Per Kristian Fodstad
Tore Hagen

2018
Valgkomiteen
Per Kristian Fodstad
Sign

Tore Hagen
Sign

Ikke pa valg
2 ar

