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Kringsjånett SA
Styrets årsmelding for 2018
1. Abonnenter
Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 1036 helårsabonnenter. Av disse var ca. 953
fordelt på 16 sameier/borettslag og ca. 83 enkeltabonnenter.
I tillegg hadde selskapet ca. 321 sesongabonnenter (7 måneder) i Solvang kolonihager.

2. Spesielle forhold
Selskapet har gjennom 2018 fortsatt sitt uformelle samarbeid med kabelnettene på Årvoll
og Etterstad om å forhandle sammen om signalleveranser, avtaler og priser med Get.

3. Styrets arbeid
Styret har i 2018 utført all fakturering og purringer gjennom bruk av regnskaps- og
faktureringssystemet Tripletex. Styret har tatt i bruk Office 365 for organisering av
selskapets relevante dokumenter og e-post.
Styret har halvårsmøter med Get sammen med kabelnettselskapene på Etterstad og
Årvoll. I 2018 ble det gjennomført halvårsmøter i januar og september.
I halvårsmøtene gjennomgås statusrapport for nettene våre med registrerte feil/mangler
samt årsaker og løsninger. Internett-trafikken på de enkelte nodene i nettet vårt følges
også nøye. Dersom trafikken nærmer seg grensen for nodens kapasitet kan vi budsjettere
med investering i en ekstra node i neste års budsjett. Dagens situasjon er slik at det ikke
er nødvendig å oppgradere noder.
Det er avholdt 4 ordinære styremøter, ordinært årsmøte, to halvårsmøter med Get (samt
andre møter med våre kontaktpersoner i Get.)
Videre har styret løpende hatt kontakt med regnskapsbyrået Oseberg Services.

4. Abonnementsavgifter
Helårsabonnementsavgiften var i 2018 kr. 2 050,- (inkl. mva.) for kollektiv grunnpakke
som inkluderer TV, to dekodere oginternett med hastighet 10/5 Mbps.
Solvangabonnenter betalte kr. 1 296,- (inkl. mva.) for 7 måneder.

5. Det ytre miljøet
Kringsjånett SA har ikke virksomhet som påvirker det det ytre miljøet.

6. Personale
Selskapet har ingen ansatte. Den daglige driften ivaretas av styret.

7. Styret
På årsmøtet ble det valgt ny leder, nytt styremedlem og varamedlem. Styreleder Kristine
Hals var på valg, men ønsket ikke gjenvalg. Kristine Hals ble valgt til styremedlem for et

Årsregnskap 2018
Kringsjånett Sa

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 984 581 076

RESULTATREGNSKAP
KRINGSJÅNETT SA
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2
1
1, 2
2

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat

5
3

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer
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2018

2017

2 154 801
1 434
2 156 235

2 190 910
20
2 190 930

1 879 339
159 740
101 893
2 140 972

1 883 589
161 920
68 983
2 114 492

15 262

76 438

4 955
813
0
11
5 757

7 286
0
941
0
6 345

21 020
0
21 020
21 020

82 783
4 329
78 454
78 454

21 020
21 020

78 454
78 454

BALANSE
KRINGSJÅNETT SA
EIENDELER

Note

2018

2017

20 368
487 540
507 908

0
359 010
359 010

953 005

665 907

Sum omløpsmidler

1 460 913

1 024 917

Sum eiendeler

1 460 913

1 024 917

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
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KRINGSJÅNETT SA

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
SALGSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres.
SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det
er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som
ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt
vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser
som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et
driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over
kroner 15.000.
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 fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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KRINGSJÅNETT SA

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Etterlønn etter dødsfall/ikke AGA pliktig
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum

2018
140 000
19 740
0
159 740

2017
120 708
19 292
17 020
4 900
161 920

Selskapet har ingen ansatte.
REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 26 215 eks.mva . Av dette er lovpålagt revisjon kr . 16 600.

Note 2 Spesifikasjon av driftskostnader etter art
2018
1 879 339
65 051
36 842
1 981 232

Varekostnad
Regnskap og Revisjon
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

2017
1 883 589
50 193
18 790
1 952 572

Note 3 Egenkapital
Annen
egenkapital
938 238
21 020
959 258

Pr. 31.12.2017
Årets resultat
Pr. 31.12.2018

Note 4 Bankinnskudd
Selskapet har ingen bundne midler per 31.12.
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Sum
egenkapital
938 238
21 020
959 258

KRINGSJÅNETT SA

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018

Note 5 Skatt
Årets skattekostnad

2018

2017

Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel
Skattekostnad ordinært resultat

0
0
0

4 329
0
4 329

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Anvendelse av fremførbart underskudd
Skattepliktig inntekt

21 020
-802
-57 962
0
-37 745

82 783
0
-64 402
-6 173
12 208

0
0

4 329
4 329

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt i balansen

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt
og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

Varige driftsmidler
Sum
Akkumulert fremførbart underskudd
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt
Grunnlag for beregning av utsatt skatt

2018

2017

Endring

-521 661
-521 661

-579 623
-579 623

-57 962
-57 962

-37 745
559 405
0

0
579 623
0

37 745
20 218
0

0

0

0

Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.
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KPMG AS
Grønland 1
3045 Drammen

Telephone +47 04063
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i Kringsjånett SA

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Kringsjånett SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 21 020. Årsregnskapet består av
balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet 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 også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

Revisors beretning - 2018
Kringsjånett SA

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold
kan imidlertid medføre at stiftelsen organisasjonen ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig 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 å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Drammen, 29. mars 2019
KPMG AS

Kjetil Kristoffersen
Statsautorisert revisor
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Saker til behandling:
1. Økning av administrasjonsgebyr
Forslagsstiller: Styret
Grunnet økte kostnader ser styret det nødvendig å øke administrasjonsgebyret med
kr. 5,- pr. mnd. Fra 01.01.2019.
Dagens administrasjonsgebyr er på kr. 20,- og det nye vil være kr. 25,Forslag til vedtak:
Administrasjonsgebyret økes med kr. 5,- med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2019.

Budsjett administrasjonskostader 2019
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Annen personalkostnad
Lønnskostnader

Budsjett 2019
kr
160 000
kr
22 560
kr
kr
182 560

Regnskap 2018
kr
140 000
kr
19 740
kr
kr
159 740

Budsjett 2018
kr
140 000
kr
19 740
kr
6 000
kr
165 740

Honorar regnskap
Honorar revisjon
Data/EDB kostnad
Møter
Bank og kortgebyrer
Diverse
Vedlikehold av kabelnett
Andre driftskostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

40 000
30 000
4 000
12 000
2 500
5 000
40 000
133 500

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000
25 000
2 500
6 000
2 500
5 000
40 000
106 000

Sum lønns-og andre driftskostnader

kr

316 060 kr

263 034 kr

271 740

Innkjøp av tjenester for videresalg
Salgsinntekt
Inntekt

kr
kr
kr

1 949 651 kr
2 275 352 kr
325 701 kr

1 877 938 kr
2 156 235 kr
278 297 kr

2 187 618
2 511 784
324 166

Driftsresultat
Årsresultat

kr

9 641 kr
kr

15 263 kr
21 020

52 426

38 836
26 215
6 494
12 270
2 424
4 548
12 508
103 294

Valgkomiteen innstiller følgende personer som styremedlemmer:
A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:
KNUT NOREMSAUNE
KRISTINE HALS
Styreleder som ikke er på valg:
JOACHIM AARNES
Varamedlem som ikke er på valg:
JAN VINCENS STEEN
B. Som valgkomité for 1 år foreslås:
INGE FJØRTOFT
TORILD OLUFSEN

Valg av regnskapsfører og revisor:
A. Som regnskapsfører for 2019 foreslås:
OSEBERG SERVICES
B. Som revisor for 2019 foreslås:
KPMG

