
Stiftelsen Hedalen.no

Årsberetning for 2019

Stiftelsen Hedalen.no ble stiftet 20. mai 2006. Virksomheten har adresse 3528 Hedalen i Valdres iSør-Aurdal kommune.

Stiftelsens formål er å drive nettstedet og den nettbaserte lokalavisa hedalen.no. Den redaksjonellelinjen skal baseres på “Vær varsom plakaten” og ytringsfriheten, og være uavhengig av partipolitiskog religiøst grunnsyn, og drives i samsvar med reglene i “Redaktørplakaten”.
Nettstedet skal være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom bygdefolk og utflytta hedøler, ogdessuten et knutepunkt mellom de mange hyttebrukere og bygdefolket. Nettstedet skal bidra til åprofilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke.
Styret for hedalen.no har i 2019 bestått av Osvald Fossholm (leder, utflytta hedøling), Enimy Bakkorn(hedøling) og Eldor Rødseth (hytteeier).

Redaksjonsrådet har bestått av følgende personer:
Lars Elsrud, Arne G. Perlestenbakken og Marit Aaslie Brenden.
Arne G. Perlestenbakken har dessuten vært fast fotograf og har bidratt til mange oppslag.
Redaktøren har kontakt med redaksjonsråclet i saker der det er behov for råd og innspill. Redaktør IvarBrynhildsen i avisa Valdres bistår med journalistfaglige råd.
Hytteeiere, bygdefolk og utflytta hedøler har også det siste året bidratt med mange gode ytringer. Deter et mål å få stadig nye skribenter. Google Analytics forteller at det var 6700 ulike brukere i april. Igjennomsnitt er det i underkantav 1000 daglige brukere på siden.
Nyheter, annonser og bekjentgjørelser legges vanligvis Lit på ettermiddagen. Frivillige skribenter ogfotografer har også i 2019 bidratt med mange innspill. Redaktørens arbeid tilsvarer 25-30 % stilling.Arbeidet består for det meste i å lage oppslag, oppdatere presentasjonssider og legge ut de dagligeoppdateringene. Også i 2019 ble det publisert oppslag hver eneste dag. Inntektene til nettstedetkommer fra reklame, nettsider for bedrifter, offentlige etater, lag/foreninger og utleie ave-postadresser. Samarbeidet med avisa Valdres fungerer godt. Avtalen med avisen muliggjør øktoppmerksomhet rundt saker som hedalen.no ønsker å ha fokus på, samtidig som den gir et positivtøkonomisk bidrag.
Stiftelsen har ansatt redaktøren på deltid. Det siste året har han lagt ned mye arbeid i å lage enpubliseringslosning som stotter kravene til universell utforming. Medietilsynet bevilget våren 2020 ettilskudd på kr. 100 000 til dette arbeidet. Tilskuddet muliggjorde innleie av viktige ressurser tilspesielt krevende deler av utviklingsarbeidet. Ny publiserings løsning vil være klar i løpet av 1. halvår2020.

Det har ikke vært sykefravær, skader eller ulykker i 2019. Årsregnskapet er, overensstemmende medregnskapslovens § 3-3, utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Årets overskudd ble på kr.30.143 og foreslås tillagt annen egenkapital. Selskapet har ikke forårsaket forurensning av det ytremiljø i 2019.

Hedalen 8. mai 2020
I styret for Stiftelsen Hedalen.no

Eldor Rdseth Osvald Fossholm 1mmy I3akkomStyremedlem Styreleder Styremedlem



Stiftelsen Hedalen.no

Resultatregnskap

Note 2019 2018

DR1FTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNAOERDrfts1nntekter
Salgsinntekt

182 095 185 303Sum drlftsinntekter
182 095 185 303Driftskostnader

Varekostnad
0 675Lonnskostnad

I 133203 156714Annen driftskostnad
3 18811 22967Sum drlftskostnader

152013 180356DRIFTSRESULTAT
30082 4946

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADERFinansinntekter
Annen renteinntekt

62 63Sum finansinntekter
62 63NETTO FINANSPOSTER
62 63

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 30143 5009
Skattekostnad på ordinært resultat

0 0
ORDINÆRT RESULTAT

30 143 5009

ARSREsULTAT
30143 5009

OVERFØRINGER OG DISPONERINGEROverføringer annen egenkapital
30 143 5 009SUM OVERFØRINGER OG D1SPONERINGER 30143 5009

IAisren*ao tcr Stiften1 Inne
Oranisasionsnr. 990041571 I
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Balanse pr. 31.12.2019

NGte 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Domene og merkevare
Omlegging Hedalen.no
Sum Immaterielle eiendeler
SUM ANLEGGSMIDLER
OML0PSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Sum fordringer
Bankirinskudd, kontanter o.I.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

QL

2 70000 700002 27731 0
97731 70000
97731 70000

4

4

7063
7063

151 164
158 227
255 958

132 000
132 000

81 591
81 591

213 591

34 867
7 500

42367
42 367

8 727
8 727

153445
162 172
232 172

132000
132 000

51 447
51 447

183 447

41 225
7 500

48 725
48 725

255 956 232 172

Osvald Fossholm Emmy Bakkom Eldor RødsethStyreleder Styremedlem Styremedlem

Lz’

IAsreonskao for Stifte)sen Hedalen.no
Oraanlsaslonsnr. 990041571



StiftelsenHedaten.no

Noter 2019

Reg nskapsprinsipper:
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk og forutsetningom fortsatt drift. Det er ingen endring i regnskapsprinsipp sammenhgnet med 2017.

Note I - Len nskostnad

2019 2018
Lønn

125000 147000Arbeidsgiveravgift
8012 9426Andre lønnsrelaterte ytelser 191 288Personalkostnader

0 0
Sum

133203 156714
Det er totalt i deltidsansatt i selskapet.

Ytelser og godtgjerelser til ledende ansatte og styret

Det ubetales ikke styrehonorar.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmid ler
Teknisk utstyr Domene Omlegging Sum

merkevare Hedalen.noAnskaffelseskost pr.01.01. 80644,00 70000,00 150644,00+ Tilgang
000 27731,00 27731 .00

-Avgang
0,00

0,00Anskaffelseskost pr 31.12. 80644,00 70000,00 27731,00 178375,00Akk. avskrivning pr 01.01. 80644,00 0,00 0,00 80644,00
+ Ordinære avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tilbakefart avskrivning på 0,00 0,00 0,00 0,00
avgang

Akk. avskrivninger pr.31.12. 80644,00 0,00 000 80644,00Bokført verdi pr. 31.12. 0,00 7000000 27731,00 97731,00Prosentsats for ord.avskrivninger 20-25%

INoter for StfteIsen Heda1n.no
Oroansasionsnr. 990041571 I
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Noter 2019

Note 3 - Annen driftskostnad
6553 Programvarevedlikehold

0 I 0366620 Rep/vedlikehold utstyr
0 I 5386701 Honorar revisjon

5 000 4 0006705 Honorar regnskap
5810 70746800 Kontorrekvisita

0 306907 Datakommunikasjonflntemettkost 5 244 5 7856940 Porto
46 2647100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig

i 260 2 5207770 Betalingsgebyr
430 717798 Diverse kostnader
650 6497831 Tap på fordringer
370 0Sum Annen driftekostnad

18811 22967

Note 4 - Egenkapital

Innskutt Annen Sumegenkap egenkapitalEgenkapital 01.01.2019 132000 51447 183447Arets resultat
30143 30143Egenkapital 31.12.2019 132000 81590 213590

INoter tor Stiftelsen Hedalen.no
Oranlsasjonsnr. 990041571 I



Årsmøtet i

Stiftelsen Hedalen.no

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Hedalen.no som viser et overskudd på kr 30 143. Arsregnska
pet består av balanse 31 desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 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 rett
visende bilde av stiftelsens finansielle stilling 31 desember 2019, 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 inter
nasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA). Våre oppgaver og plikter i hen
hold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetn ingen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunn
skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinfor
masjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret 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. Styret er også
ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inne
holder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opp
lyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for års-
regnskapet 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 feil-
informasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inne
holder 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 SA, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsik
tede 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.

Telefon: 22540550 Adresse: Org.nr. N0977159520 MVA
Ensjøveien 18 Mediemmerav

Email: post@ad-numno rh@ad-num.no 0661 Oslo Den norske Revisorforenng



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https:/Irevisorforeningen. no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød
vendig 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 stiftelsens regn
skapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød
vendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet re visorkontro!? av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er
forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 11 .mai 2020

ad:num as

Roar Hensvold
Statsautorisert revisor

ad:num as Org.nr. N0977159520 MVA


