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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søknad fra Søgne Fritidsnytt om tilskudd på 100 000 kroner for 2013 avslås.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en ny avtale med Søgne Fritidsnytt fra 2014
innenfor en økonomisk ramme på 30 000 kroner årlig.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale etter modell nr. 2.
Repr. Andersen (Uavh.) fremmet følgende forslag:
Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem avtale med Fritidsnytt på annonsesiden begrenset opp til
kr. 50.000,- pr. år. (Gjelder fra 2014). Det henstilles til Fritidsnytt å gjøre ytterligere grep i innsparinger
på drift.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Søknad fra Søgne Fritidsnytt om tilskudd på 100 000 kroner for 2013 avslås.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en ny avtale med Søgne Fritidsnytt fra 2014 innenfor en
økonomisk ramme på 30 000 kroner årlig.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Pkt. 1 i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag fra repr. Kjelland Larsen (AP) falt med 5 mot 2 (AP) stemmer.



Forslag fra repr. Andersen enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søknad fra Søgne Fritidsnytt om tilskudd på 100 000 kroner for 2013 avslås.
2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem avtale med Fritidsnytt på annonsesiden.
Begrenset opp til kr. 50.000,- pr. år. (Gjelder fra 2014). Det henstilles til Fritidsnytt å
gjøre ytterligere grep i innsparinger på drift.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune mottok 21.10.13 søknad om støtte til Søgne Fritidsnytt for 2013 samt forslag
til ny avtale om støtte gjeldende fra 01.01.14. Saken ble tatt opp under eventuelt, PS 116/13 i
møte i formannskapet 23.10.13. Formannskapet fattet følgende vedtak i saken.
Behandling:
Rådmann Holum:
 orienterte om forslag fra Søgne Fritidsnytt om ny avtale med kommunen om støtte.
Rådmannen orienterte videre om dagens ordning og økonomien i de ulike alternativer
skissert av Fritidsnytt:
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Saken forelegges formannskapet som egen sak til neste møte.
Saksutredning:
Søgne Fritidsnytt opplyser i sin søknad at de har merket en nedgang i annonseinntektene og har
gått med underskudd de siste årene. I den forbindelse har bladet hatt en gjennomgang av sine
avtaler med annonsører, deriblant Søgne kommune.
Søgne kommune har i en årrekke hatt faste annonser i Søgne Fritidsnytt. Siden september 2011
har Søgne kommune hatt en avtale med Søgne Fritidsnytt hvor kommunen har hatt fire faste
midtsider, i tillegg til informasjonssider fra Søgne bibliotek(1/2 side) og kultursenteret på
Prestegården (1 Side). Denne avtalen koster kommunen 43 000 kroner pr år. Kommunen har
selv stått for å utarbeide innhold og oppsett av de 4 informasjonssidene i samarbeid med
firmaet Mediepartner i Kristiansand. Søgne Fritidsnytt fikk i 2013 også innvilget støtte på
20 000 kroner etter søknad om kulturmidler til lag og foreninger.
Søgne Fritidsnytt opplyser i sin søknad at de har opplevd en massiv nedgang i
annonseinntekter og at bladet står i fare for å bli lagt ned. I den forbindelse har Fritidsnytt hatt
en gjennomgang av de faktiske kostnadene for de 5,5 faste sidene som kommunen disponerer i
hvert nummer av Fritidsnytt. Fritidsnytt har beregnet at netto kostpris er 2 039 kroner pr side,
hvilket betyr at totalkostnaden er:
5,5 sider a kr 2 039,- x 10 nummer pr år = 112 145 kroner pr år.
I følge Fritidsnytt sine beregninger har dermed bladet en nettokostnad på 69 145 kroner med å
trykke og distribuere nevnte informasjonssider.
Søgne Frittidsnytt søker om følgende:

2013
For 2013 søkes det om et tilskudd på 100 000 kr.
Dersom kommunen innvilger søknaden vil 69 145 kroner av beløpet gå til å dekke det
Fritidsnytt mener er merkostnader ved å trykke avtalte 5,5 informasjonssider, mens 30 855
kroner vil være et rent tilskudd til bladet. Fritidsnytt fikk innvilget 20 000 kroner i kulturmidler
i 2013, og dersom søknaden innvilges vil totalt tilskudd til Fritidsnytt være på over 50 000
kroner i 2013.
Fra 2014
Fra 2014 søkes det om følgende og Fritidsnytt skisserer to alternative modeller for videre
samarbeid mellom Fritidsnytt og Søgne kommune:
Alt. 1. Fortsette som i dag, men til det Fritidsnytt mener er riktig pris
Denne modellen innebærer at Fritidsnytt fortsetter å redigere, trykke og distribuere informasjon
fra kultursenteret og biblioteket, samt trykke og distribuere fire informasjonssider levert ferdig
skrevet og utformet fra Søgne kommune som annonser. For dette fakturerer bladet kommunen
produksjons- og distribusjonsprisen, som i gjennomsnitt er 2039 kroner pr side.
Regnestykket vil med dette se ut som følger:
5 ½ side a kr. 2039,- x 10 nummer pr. år = 112.145 kroner pr år
I tillegg til disse kostnadene forutsetter en slik modell at kommunen fortsetter sitt samarbeid
med Mediepartner. Avtalen med Mediepartner koster i 2013 kommunen:
27 500 kroner inkl mva pr nummer x 10 nummer pr år = 275 000 kroner pr år.
Det betyr at totalkostnaden for en slik modell blir 387 145 kroner.
Alt. 2. Ny samarbeidsmodell
Fritidsnytt skisserer i sin søknad en alternativ modell som går ut på at Fritidsnytt i tillegg til å
trykke og distribuere informasjon og artikler som setter fokus på kommunens satsinger i bygda,
også påtar seg å skrive og presentere stoffet (utarbeide tekster, bilder og grafisk oppsett).
Denne modellen forutsetter at Fritidsnytt knytter til seg en ny redaksjonell kapasitet med
journalistisk erfaring, som sammen med bladets redaktør medvirker til effektiv produksjon og
god journalistisk kvalitet i tekst og bilder. Fritidsnytt tenker videre at vedkommende har et
dedikert ansvar for alt stoff relatert til Søgne kommune og på den måten opparbeider et
kompetansegrunnlag som sikrer kontinuitet og kvalitet. En slik modell vil i følge Fritidsnytt
måtte skje gjennom nye ressurser, da dagens redaksjonelle stab ikke har kapasitet til å levere
det volumet som et samarbeid med dette omfang vil innebærer.
Utgangspunktet for beregningene nedenfor er Fritidsnytt sitt etablerte system for honorering av
skribenter:
Trykk og distribusjon: 5 ½ s. a kr. 2039,- x 10 utgaver
Tekst, bilder og grafisk produksjon: 4 s. x 10 utgaver
Sum, modell 2:

=
=

112 145 kroner pr. år
85 000 kroner pr. år.
197 145 kroner pr år

Alt. 3 Kommunen avslutter samarbeidet med Mediepartner og Fritidsnytt
Et tredje alternativ er at kommunen ikke inngår ny avtale med Mediepartner om utforming og
Fritidsnytt om publisering av 4 informasjonssider.

Gitt Fritidsnytt sin nettokostnad pr side koster de øvrige faste informasjonssidene fra Søgne
bibliotek(1/2 side) og kultursenteret på Prestegården (1 Side):
1,5 side x kr 2 039,- x 10 nummer pr år = 30 585 kroner pr år
Søgne kommune sitt samarbeid med Fritidsnytt har vært noe uklart når det gjelder hvilke
annonser/spalter som omfattes av den faste avtalen. Innholdet i en evt. ny avtale mellom Søgne
og Søgne Fritidsnytt må innholdet konkretiseres. Dersom Søgne kommune inngår et samarbeid
med Fritidsnytt i tråd med alternativ 3, bør rådmannen gis fullmakt til å inngå en ny avtale
innenfor en økonomisk ramme på 30 000 kroner årlig.
Vurderinger
Søknad om tilskudd for 2013
Søgne Fritidsnytt har siden september 2011, i tillegg til 1,5 side fra Søgne bibliotek og
kultursenteret på prestegården fått levert 4 sider til hver utgave klar til trykking uten vederlag.
Fritidsnytt har selv skissert under alternativ 2 at kostandene for bladet til tekst, bilder og
grafikk for 4 sider vil beløpe seg til 85 000 kroner. Rådmannen anbefaler derfor at søknad fra
Fritidsnytt om tilskudd på 100 000 kroner for 2013 avslås.
Samarbeid med Søgne Fritidsnytt fra 2014
Tabell 1 Kostnadsoversikt for de ulike alternativene
Modell
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Kostnad
Kr 387 145,Kr 197 145,Kr 30 000,-

Fra et rent økonomisk synspunkt er modell 3 den klart rimeligste modellen, mens alternativ 1
den klart dyreste. Kommunen har vært veldig fornøyd med samarbeidet med Mediepartner.
Informasjonssidene i Fritidsnytt har betydd at kommunen har kunnet profilert seg på en positiv
måte og har bidratt til å bygge kommunens omdømme. Mediesituasjonen i Søgne er endret
siden kommunen inngikk avtalen med Mediepartner. N247.no er kommet på banen som ny
aktør og det er større konkurranse blant mediene i kommunen. Gitt kommunens stramme
økonomi og den endrede mediesituasjonen har kommunen ikke det samme behovet for å drive
egenprofilering, som da avtalen med Mediepartner ble inngått. Selv om Fritidsnytt har en
annen profil enn både N247.no og Budstikka anser rådmannen at alternativ 1 og 2 ikke lar seg
forsvare i et kost-nytte perspektiv, spesielt med tanke på kommunens stramme budsjettramme.
Rådmannen anbefaler at kommunen inngår et samarbeid med Søgne Fritidsnytt i henhold til
alternativ 3 i saksfremlegget.
Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Møte i Formannskapet 23.10.14
2 Søgne kommune og Fritidsnytt
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Søknad om tillskudd
Årsoppgjør til signering
Regnskap pr sept 2013

Side 1 av 1

Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 24.10.2013
14:17:50 Til: Postmottak Tittel: VS: Møte i Formandskapet i morgen onsdag 23.10.14
Journalføres sak 2006/33 Avtale mellom Søgne kommune og "Søgne fritidsnytt" Jeg kan stå som
saksbehandler.
Mvh
Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55| Direktenummer: 954 10 088
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no
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Fra: Monica Nordnes
Sendt: 24. oktober 2013 14:11
Til: Camilla Erland Aarnes
Emne: VS: Møte i Formandskapet i morgen onsdag 23.10.14

Fra: Alf Knudsen [mailto:alf@fritidsnytt.no]
Sendt: 22. oktober 2013 14:32
Til: Kim Høyer Holum; Monica Nordnes
Kopi: Rune Røiseland; Trine Kallevig
Emne: Møte i Formandskapet i morgen onsdag 23.10.14

Hei!
Takk for et hyggelig møte på fredag. Sender som avtalt over tilleggsinformasjon til søknaden. Jeg var rundt å
pratet med politikerene i går og fikk lagt frem saken(e).
1.
2.

Akutt støtte/hjelp for å komme i et null resultat i år
Fremtidig kjøp av plass ( 4 sider i midten og nytt fre enhet for kultur og evt andre ting som
kommunen ønsker å publisere)

Det hadde vært fint om du kan bekreft at du har fått denne
Med vennlig hilsen
Alf Knudsen
Søgne Fritidsnytt
99 31 07 47

file://C:\ephorte\PdfDocProDir\EPHORTE\383817_FIX.HTML

24.10.2013

Søgne kommune
Ved rådmann

Søgne kommune og Fritidsnytt
Takk for hyggelig samtale fredag 18.10. Vi kommer som avtalt tilbake med et
gjennomarbeidet forslag til videre samarbeid mellom Søgne kommune og Fritidsnytt.
Kort bakgrunn
Som det er blitt orientert om er det krevende økonomiske tider i Fritidsnytt. Det er
mange Søgnebedrifter som har stramme tider og må ta tøffere prioriteringer enn
tidligere. Denne realiteten rammer dessverre også Fritidsnytt.
Det har blitt tatt en rekke grep i bladet det siste året for å motvirke den negative
økonomiske utviklingen. Rutiner har blitt justert og leverandøravtaler reforhandlet.
Honorarer til skribenter og medarbeidere er ikke justert siden 2009, og innsatsen er
langt på vei basert på dugnad og frivillighet.
Vi i styret og redaksjonen oppfatter bladet, med sin over førti år lange historie, som den
kanskje viktigste historiske samlingen som finnes om hverdagslivet i Søgne. Alle
årganger av bladet er lagret på biblioteket. Vi har trykket mye informasjon om
aktiviteter i lag og foreningslivet, samt på kulturfronten.
Fritidsnytt har vist seg motstandsdyktig mot det stadig større utvalget av nettbaserte
kanaler, og mange tror at det i framtiden nettopp vil være denne type lokale
publikasjoner med svært bred leserkrets som vil leve godt videre på papir. I dette ligger
det også en erkjennelse av at Fritidsnytt som kulturbærer er en brobygger mellom ulike
deler av Søgnebygda, mellom lag og foreninger og ikke minst mellom gammel og ung.
Gjennom vår satsing på en egen ungdomsredaksjon med talentfulle unge skribenter
opplever vi fornyet interesse blant lesere i alle aldre.
I denne sammenheng har vi i mange år også samarbeidet godt med Søgne kommune,
men når økonomien er blitt vanskelig er det viktig å gjennomgå de avtaler vi har og lete
etter muligheter til forbedringer. Derfor har vi tatt initiativet til en samtale om en riktig
kompensasjon for de tjenester Fritidsnytt yter til Søgne kommune i forhold til å formidle
informasjon, også fra kommunen selv.
Informasjon og annonser fra Søgne kommune
Foruten saker og spalter om smått og stort i Søgnebygda produserer og distribuerer
Fritidsnytt i hvert nummer informasjon fra Søgne bibliotek (1/2 side) og kultursenteret
på Prestegården (1 side). De siste årene har også Søgne kommune fast disponert fire
annonsesider i hvert nummer - til egen informasjon og profilering. Kommunen har selv
stått for å utarbeide innhold og oppsett av disse fire sidene med bruk av PR-byrået
Mediepartner i Kristiansand.
Søgne kommune har de senere år betalt kr. 43.000,- pr. år til Frititidsnytt. Dette er en
pris som dessverre ikke forsvare de faktiske kostnadene som knytter seg til trykk og
distribusjon av de nevnte sidene.

Aktuelle modeller for videre samarbeid
Som vi drøftet i møtet kan vi se to aktuelle modeller for videre samarbeid mellom
Fritidsnytt og Søgne kommune:

Alt. 1. Fortsette som i dag, men til riktig pris

Denne modellen innebærer at Fritidsnytt fortsetter å redigere, trykke og distribuere
informasjon fra kultursenteret og biblioteket, samt trykke og distribuere fire
informasjonssider levert ferdig skrevet og utformet fra Søgne kommune som annonser.
For dette må bladet fakturere kommunen den faktiske produksjons- og
distribusjonsprisen, som i gjennomsnitt er kr. 2039,- pr side. Regnestykket vil med dette
se ut som følger:
5 ½ side a kr. 2039,- x 10 nummer pr. år = Kr. 112.145,- pr år

Alt. 2. Ny samarbeidsmodell

En alternativ modell er at Fritidsnytt i tillegg til å trykke og distribuere informasjon og
artikler som setter fokus på kommunens satsinger i bygda, også påtar seg å skrive og
presentere stoffet (utarbeide tekster, bilder og grafisk oppsett).
Denne modellen forutsetter at Fritidsnytt knytter til seg en ny redaksjonell kapasitet
med journalistisk erfaring, som sammen med bladets redaktør medvirker til effektiv
produksjon og god journalistisk kvalitet i tekst og bilder. Vi tenker videre at
vedkommende har et dedikert ansvar for alt stoff relatert til Søgne kommune og på den
måten opparbeider et kompetansegrunnlag som sikrer kontinuitet og kvalitet. Dette vil
måtte skje gjennom en ny ressurser, da dagens redaksjonelle stab ikke har kapasitet til å
levere det volumet som et samarbeid med dette omfang vil innebærer.
Fritidsnytt har et etablert system for honorering av skribenter, og med dette som
utgangspunkt vil regnestykket se ut som følger:
Trykk og distribusjon: 5 ½ s. a kr. 2039,- x 10 utgaver =
Tekst, bilder og grafisk produksjon: 4 s. x 10 utgaver =

Kr. 112.145,- pr. år
Kr. 85.000,- pr. år.

Sum, modell 2:

Kr. 197.145,- pr år

Praktisk samarbeid
Konkret vil et samarbeid etter modell 2 innebære faste møter mellom redaktør, ny
skribent og koordinator i Søgne kommune. Her er fokus aktuelle saker og temaer. Videre
overleveres saksunderlag og kontaktinformasjon til skribent, som følger opp intervjuer,
tar bilder, gjennomgår informasjon og utarbeider artikler i henhold til utgivelsesplan.
Alle artikler oversendes kommunens koordinator for sitatsjekk, før disse produseres
grafisk og publiseres på vanlig måte.
Forutsetninger
Fritidsnytt er et redaksjonelt frittstående blad stiftet og eid av lag og frivillige
organisasjoner i Søgne. Bladet har en ansvarlig redaktør, som i sitt mandat svarer for
redaktørplakaten.

Bladets profil er definert som positivt orientert, og både redaktør, skribenter og styret
søker å holde denne profilen høyt.
Det er i denne sammenheng viktig å presisere redaktørens frie stilling, men om
redaksjonelle dilemmaer skulle oppstå, så vil styrets forventning være at stifterens
interesser er retningsgivende for redaktørens prioriteringer.
Fritidsnytt har imidlertid en klar ambisjon om å være en lyttende og ydmyk
samarbeidspartner, som til en hver tid vil søke å videreutvikle kvaliteten på bladet. Så
også samarbeidet med Søgne kommune.

Bakgrunnsinformasjon

Som avtalt oversender vi til informasjon årsregnskapet for 2012.
Videre kan vi kort også oppsummere noen fakta knyttet til Fritidsnytt:
- stiftet i 1972
- administrasjonsleder, redaktør og 8 faste skribenter, samt ungdomsredaksjon
bestående av 3 unge skrivende talenter fra bygda
- utkommer med 10 nummer pr. år, med gjennomsnitt 46 sider pr utgave

Med vennlig hilsen
for Søgne Fritidsnytt

Rune Røiseland
Søgne, 21.10.2014

Alf Knudsen

Søknad om tilskudd av kostnader for Søgne Fritidsnytt

Søgne Fritidsnytt har merket en massiv nedgang i annonsør inntekter og har gått
underskudd de siste årene (2011, 50 890,- 2012, 113 830 og 2013, 30 844,- pr første
halv år). Dette har medført at vi ikke har mere egenkapital igjen og står i fare for å måtte
legge ned. Vi har hatt en gjennomgang av alle våre annonsører og hva de betaler. I den
forbindelse har vi også gått igjennom hva kunngjøringene og informasjonssidene fra
Søgne kommunen koster.
Søgne kommune har betalt oss en årlig støtte på 43 000,- For disse pengene har
Kommunen fast 4 midtsider og informasjonssiden(e) Nytt fra enhet for kultur. Totalt antall
sider som kommunen har pr år er ca 60 sider. Disse sidene har en netto kostpris på
2039,74 pr side totalt 122 384,46. Når man trekker fra det kommunen betaler 43 000
kommer vi til at Søgne Fritidsnytt taper 79 384,46 kr på kunngjøringene og informasjonen
fra Søgne Kommune.

På bakgrunn av dette søker vi om ett tilskudd for 2013 på kr 100 000 og i årene som
kommer søker vi om et tilskudd som minimum dekker kostnadene ved produksjon av
disse sidene.
Vi håper dette lar seg ordne da det er mange her i bygda som elsker Søgne Fritidsnytt og
ikke ønsker at det blir lagt ned.

Med vennlig hilsen

Alf Knudsen
Adm leder
Søgne Fritidsnytt

Årsregnskap
2012
Søgne Fritidsnytt
Org.nr.:970 544 984

Resultatr egnskap
Søgne Fritidsnytt
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2012

2011

Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

1

1 028 425
1 028 425

1 183 001
1 183 001

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2

385 942
533 360
7 464
216 558
1 143 324

402 599
557 437
9 336
264 931
1 234 302

-114 899

-51 302

1 069
1 069

412
412

Resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

-113 830
-113 830

-50 890
-50 890

Årsoverskudd (Årsunderskudd)

-113 830

-50 890

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

113 830
-113 830

50 890
-50 890

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter

Søgne Fritidsnytt
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Side 1

Balanse
Søgne Fritidsnytt
Eiendeler

Note

2012

2011

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

29 863
29 863

37 327
37 327

Sum anleggsmidler

29 863

37 327

55 900
3 129
59 029

106 434
5 854
112 288

2 500
2 500

2 500
2 500

95 883

155 014

Sum omløpsmidler

157 412

269 802

Sum eiendeler

187 275

307 129

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
I nvesteringer
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Søgne Fritidsnytt
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Balanse
Søgne Fritidsnytt
Egenkapital og gjeld

Note

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

2012

2011

75 636
75 636

189 466
189 466

75 636

189 466

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Sum kortsiktig gjeld

19 093
92 546
111 639

15 857
101 806
117 663

Sum gjeld

111 639

117 663

Sum egenkapital og gjeld

187 275

307 129

Sum egenkapital

3

Gjeld

Styret i Søgne Fritidsnytt

Gordon Øydna
Styreleder

Erling Askildsen
Styremedlem

Laila Simonsen
Styremedlem

Astrid Storesund
Styremedlem

Kate Sneve
Styremedlem

Anita Andreassen
Styremedlem

Søgne Fritidsnytt

Side 3

Regnskapspr insipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer
og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme
periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Hovedr egel for vur der ing og klassifiser ing av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som
omhandles nedenfor.
Var ige dr iftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
For dr inger
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.
Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig etter skatteloven § 2-32.

Note 1 Salgsinntekter
PR VIRKSOMHETSOMRÅDE
Annonsering
Gaver
Medlemskontingent
Abbonement
Tilskudd
Sum

2012
889 720
39 705
75 000
9 000
15 000
1 028 425

2011
998 980
58 341
54 700
22 230
48 750
1 183 001

Note 2 Sammenslåtte poster
Varekostnad

Lønnskostnad
Avskrivning
Andre driftskostnader

Note
SUM
her av
Tr ykking

2012
385 942

2011
402 599

314 112

302 073

SUM
SUM
SUM
her av
L okaler
Por to
Regnskap
Revisj on

533 360
7 464
216 558

557 437
9 336
264 931

0
66 501
86 713
17 322

1 400
71 092
124 182
11 000

Note 3 Egenkapital

Pr. 31.122011
Endringer ført mot EK
Pr 01.01.2012

Pr. 01.012012
Årets resultat
Pr 31.12.2012

Aksj ekapital Over kur sFond for
fond
vur d.for skjeller
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Annen
Sum
egenkapital egenkapital
189 466
189 466
0
189 466
189 466

189 466
- 113 830
75 636

Note 4 Bundne midler
Det er bundne midler i form av skattetrekksmidler i selskapet pålydende kr 43 015.

189 466
-113 830
75 636

Posteringsdokumentasjon
Alle posteringer
Klient
Fødsels-/org.nr

Nr

Søgne Fritidsnytt
970 544 984

Dato

Tek st

Beløp

Debet

Kredit

Tilleggsposteringer
T1

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

14 149,82

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

6700 Regnskapshonorar

T2

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

2 826,52

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

6710 REVISJONSHONORAR

T3

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

2 195,39

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

6800 Kontorrekvisita

T4

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

36,85

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

6820 Trykksaker

T5

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

292,50

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

6902 TLF, INTERNETT MAGNE

T6

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

307,12

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

6907 DATAKOMMUNIKASJON

T7

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

2 625,40

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

6940 Porto

T8

31.12.2012

Korr forholdsmessig fradrag for inng mva

1 108,46

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

7321 ANNONSEKOSTNADER

31.12.2012

Overført fra annen egenkapital

2050 Annen egenkapital

8961 Overføringer fra annen egenkapital

Disponeringer
D15

Maestro Årsoppgjør

113 830,12
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