
Stiftelsen Hedalen.no

Årsberetning for 2020

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

Stiftelsens formål er å drive nettstedet og den nettbaserte lokalavisa hedalen.no. Den redaksjonelle
linjen skal baseres på “Vær varsom-plakaten” og ytringsfriheten, og være uavhengig av partipolitisk
og religiøst grunnsyn, og drives i samsvar med reglene i “Redaktørplakaten”.

Nettstedet skal være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom bygdefolk og utflytta hedøler, og
dessuten et knutepunkt mellom de mange hyttebrukere og bygdefolket. Nettstedet skal bidra til å
profilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke.

Styret for Hedalen.no har i 2020 bestått av Osvald Fossholm (leder, utflytta hedøling), Emmy Bakkom
(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 redaksjonsrådet i saker der det er behov for råd og innspill. Redaktør Ivar
Brynhildsen i avisa Valdres bistår med journalistfaglige råd.

Hytteeiere, bygdefolk, politikere og utflytta hedøler har også det siste året bidratt med mange gode
ytringer. Google Analytics rapporterer 4. mars 2021 at Hedalen.no har hatt ca. 2 500 unike brukere de
siste sju dagene. De siste 30 dagene har det vært ca. 7 300 unike brukere.

Nyheter, annonser og bekjentgjørelser legges vanligvis ut på morgenen. Frivillige skribenter og
fotografer har også i 2020 bidratt med mange innspill. Redaktøren har økt arbeidstiden vesentlig. Dette
har særlig skjedd etter at han sluttet i Globalskolen I august 2020.

Arbeidet består for det meste i å lage oppslag, oppdatere presentasjonssider og legge ut de daglige
oppdateringene. Også i 2020 ble det publisert oppslag hver eneste dag. Inntektene til nettstedet
kommer fra reklame, nettsider for bedrifter, offentlige etater, lag/foreninger og utleie av e
postadresser. Samarbeidet med avisa Valdres fungerer godt. Avtalen med avisen muliggjør økt
oppmerksomhet rundt saker som hedalen.no ønsker å ha fokus på, samtidig som den gir et positivt
økonomisk bidrag.

Stiftelsen har ansatt redaktøren på deltid. Det siste året har han lagt ned mye arbeid i å lage en
publiseringsløsning som støtter kravene til universell utforming. Medietilsynet bevilget våren 2020 et
tilskudd på kr 100 000 til dette arbeidet. Tilskuddet muliggjorde innleie av viktige ressurser til
spesielt krevende deler av utviklingsarbeidet. Den nye publiseringsløsningen ble tatt i bruk 20. mai
2020. Eldre oppslag fra 2000—mai 2020 har fått arkivplass med søkfunksjon og manuelle lenker.
Sluttrapport for utviklingsarbeidet vil bli sendt til Medietilsynet innen september 2021.

Det har ikke vært sykefravær, skader eller ulykker i 2020. Årsregnskapet er, overensstemmende med
regnskapslovens § 3-3, utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Årets overskudd ble på kr.
140.793 og foreslås tillagt annen egenkapital. Selskapet har ikke forårsaket forurensning av det ytre
miljø i 2020.

Hedalen 12. mai 2021
I styret for Stiftelsen Hedalen.no
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Eldor Rødseth Osvald Fossholm Emmy akkom
Styremedlem Styreleder Styreme em



Resultatregnskap
Stiftelsen Hedalen.no

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 208 091 182 095
Tilskudd nye Hedalen.no 5 100 000 0
Sum driftsinntekter 308 091 182 095

Lønnskostnad I 93 539 133 203
Omlegging nettside 5 31 700 0
Annen driftskostnad 3 42 078 18 811
Sumdriftskostnader 167317 152013

Driftsresultat 140 775 30 082

Finansinntekter og finanskostnader
Annen rente inntekt 18 62
Resultat av finansposter 18 62

Ordinært resultat før skattekostnad 140 793 30 143
Ordinært resultat 140 793 30 143

Årsresultat 140 793 30 143

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 140 793 30 143
Sum overføringer 140 793 30 143
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Balanse
Stiftelsen Hedalen.no

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter o.l. 2, 5 97 73 i 97 731
Sum immaterielle eiendeler 97 731 97 731

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler i 000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 000 0

Sum anleggsmidler 98 731 97 731

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 6 076 7 063
Sum fordringer 6 076 7 063

Bankinnskudd, kontanter o.l. 308 938 151164

Sum omlopsmidler 315 014 158 227

Sum eiendeler 413 745 255 958
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• Balanse
Stiftelsen Hedalen.no

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 4 132 000 132 000
Sum innskutt egenkapital 132 000 132 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 4 222384 81591
Sum opptjent egenkapital 222 384 81 591

Sum egenkapital 354 384 213 591

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser 13 353 0

Kortsiktig gjeld
Skyldig offentlige avgifter 31 008 34 867
Annen kortsiktig gjeld 15 000 7 500
Sum kortsiktig gjeld 46 008 42 367

Sum gjeld 59 361 42 367

Sum egenkapital og gjeld 413 745 255 958

Hedalen, 12.05.2021
Styret i Stiftelsen Hedalen.no

Osvald Fossholm Emmy Bakkom Eldor Rødseth
Styreleder Styremedlem Styremedlem
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk og forutsetning om
fortsatt drift. Det er ingen endring i regnskapsprinsipp sammenliknet med 2020.

Anskaffelseskost 1.1.2020
Tilgang kjøpte
Avgang solgte
Anskaffelseskost 3 1.12.2020

Domene!
merkevare

70 000
0
0

Omlegging Sum
Hedalen.no

27731 97731
0 0
0 0

Akk. avskriving/nedskriving 31.12.2020

Note i - Lonnskostnad

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
SUM

Det utbetales ikke styrehonorar.

Note 2 - Anleggsmidler

2020
90 000

3 259
280

93 539

2019
125 000

8 012
191

133 203

70000 27731 97731

Akk. avskrivinglnedskriving 1.12020 0 0 0
Årets avskriving 0 0 0

0 0 0

Bokført verdi 31.12.2020 70 000 27731 97731



Note 3 - Annen driftskostnad

Kontonr Kontobetegnelse 2020 2019
6551 Datautstyr 5 000 0
6554 Nye Hedalen.no 31 700 0
6701 Honorar revisjon 7 000 5 000
6705 Honorar regnskap 14214 5810
6907 Datakommunikasjon/internettkost 9 599 5 244
6940 Porto 0 46
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig I 960 I 260
7500 Forsikringspremie 720 0
7770 Betalingsgebyr 2 935 430
7798 Diverse kostnader 650 650
7831 Tap på fordringer 0 370
SUM Annen driftskostnad 73 778 18 811

Note 4 Egenkapital

Annen Annen Sum
Innskutt egenkapital egenkapital

Pr. 31.12.2019 81 591 213 591
Årets resultat 140 793 140 793
Pr31.12.2020 132000 222384 354384

Note 5 Omlegging nettside

I 2020 er det lagt ned mye arbeid i å lage en publiseringsløsning som støtter kravene til universell utforming.
Bevilget tilskudd på kr 100 000 er inntektsført, mens påløpte kostnader knyttet til prosjektet er kostnadsført.
Det vises til årsberetningen for mer utfyllende informasjon.

egenkapital
132 000
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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 140 793. Arsregnska
pet består av balanse 31. desember 2020, 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 2020, 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 revisjonsberetningen.

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 awiklet.

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 ISA, 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 Medlemmer av

Email: postad-num.no rh@ad-num.no 0661 Oslo Den norske Revisorforening



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen. 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 kontrolihandlinger vi har funnet nød
vendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er
forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 14mai 2021

ad:num as

Roar Hens old
Statsautorisert revisor

ad:num as Org.nr. N0977159520 MVA


