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Bps Nord - Bypakke Tenk Tromsø AS

Årsberetning 2021

VIRKSOMHETENS ART
Selskapets formål er organisering av bompengeprosjektet Bypakke Tenk Tromsø, samt annen virksomhet
som naturlig faller sammen med dette. Selskapet skal innenfor avtalene med Statens vegvesen
administrere bompengeinnkrevingen, forvalte og administrere bompengemidlene og ivareta drift og
vedlikehold av innkrevingsutstyr.
Selskapets formål er av ikke ervervmessing karakter, og eierne har ikke rett til andel i overskudd eller
likviditetsutbytte. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik kommune.

OM VIRKSOMHETEN
Selskapet er tildelt ansvaret for å etablere bompengeinnkrevingen i det nye Tenk Tromsø-prosjektet.
Forventet oppstart av innkrevingen er oktober 2022. Selskapet har ikke hatt noe økonomisk aktivitet av
betydning i 2021.

ÅRETS DRIFT
Selskapet har inngått prosjektavtale med Vegdirektoratet. Det har vært jobbet med å inngå
finansieringsavtale med Troms og Finnmark fylkeskommune som oppdragsgiver.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har etter vedtak i Stortinget fått
tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det
bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

KONTANTSTRØMMER
Selskapet har ikke hatt økonomisk drift av betydning, og er tilført aksjekapital.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Selskapet driver ikke med egne FoU-aktiviteter, men er med på å finansiere utviklingen av nye
systemløsninger for innkreving av bompenger.

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE
Selskapet har ingen ansatte. Selskapet kjøper administrative tjenester fra morselskapet, mens
bompengeinnkreving og oppfølging av innkrevingsutstyr leveres av eksterne leverandører. Arbeidsmiljøet i
konsernet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Det har i regnskapsåret
ikke forekommet skader eller ulykker, hverken i konsernet eller hos selskapets underleverandører.

Styret består av 2 kvinner og 2 menn. Styret har ut fra vurdering av bedriftens størrelse og antall ansatte,
ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak å fremme formålet i likestillings- og
diskrimineringsloven.

Selskapet har ikke tegnet styreansvarsforsikring, jfr. aksjeloven § 17-1.

MILJØRAPPORT
Virksomheten medfører ingen direkte forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.
Det er lagt til rette for videokonferanser og annen elektronisk kommunikasjon for a  ̊redusere selskapets
reisevirksomhet. Samtidig arbeides det aktivt for a ̊øke andelen kunder som benytter e-faktura, avtalegiro
og mobile betalingsløsninger for a ̊redusere selskapets papirforbruk, samt sikre korrekt avfallsha n̊dtering
av gamle AutoPass brikker som skal behandles som elektrisk avfall.

Utstyr som er satt opp i forbindelse med innkreving av bompenger vil bli demontert når innkrevingen
opphører. Området brukt til innkrevingsutstyr vil så langt det er mulig, bli satt tilbake til opprinnelig stand.

Morselskapet ble høsten 2020 sertifisert som Miljøfyrtårn som ledd i konsernets arbeid med helse, miljø og
sikkerhet.



Bps Nord - Bypakke Tenk Tromsø AS

Årsberetning 2021

Narvik, __/__ 2022

__________________ __________________
Frode Enoksen Kristin Røymo
Styreleder Nestleder

____________________ __________________
Tommy Berg Anne Sissel Sand
Styremedlem Styremedlem

__________________
Erling Adelstein Bortne
Daglig leder



Bps Nord - Bypakke Tenk Tromsø AS

Resultatregnskap

Note nov-des 2021

Inntekter
Sum inntekter 0

Kostnader
Avskrivning innkrevingsrett 1 (2 578)
Administrasjonskostnader 2 2 578
Sum kostnader 0

DRIFTSRESULTAT 0

ÅRSRESULTAT 0

OVERF. OG DISPONERINGER
SUM OVERF. OG DISP. 0

Årsregnskap for Bps Nord - Bypakke Tenk Tromsø AS Organisasjonsnr. 927927659



Bps Nord - Bypakke Tenk Tromsø AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Aktivert innkrevingsrett 1 2 578
Sum immaterielle eiendeler 2 578

SUM ANLEGGSMIDLER 2 578

OMLØPSMIDLER
Bankinnskudd, kontanter o.l. 30 000
SUM OMLØPSMIDLER 30 000

SUM EIENDELER 32 578

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 3 30 000
Annen innskutt egenkapital (5 570)
Sum innskutt egenkapital 24 430

SUM EGENKAPITAL 24 430

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 8 148
SUM KORTSIKTIG GJELD 8 148
SUM GJELD 8 148

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 32 578

Narvik, __/__ 2022

__________________ __________________
Frode Enoksen Kristin Røymo
Styreleder Nestleder

____________________ __________________
Tommy Berg Anne Sissel Sand
Styremedlem Styremedlem

__________________
Erling Adelstein Bortne
Daglig leder
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Bps Nord - Bypakke Tenk Tromsø AS

Noter 2021

Selskapets formål
Selskapet er etablert for å foreta innkreving av bompenger på veiprosjektet Bypakke Tenk Tromsø.

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk  for små foretak.
Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser  i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse og Veileder for regnskapsføring i bompengeselskaper utarbeidet av Norvegfinans.

Konsernforhold
Selskapet er 100% eid av det regionale bompengeselskapet Bompengeselskap Nord AS, og inngår i
konsernregnskapet for sistnevnte selskap. Morselskapet har forretningslokale i Narvik kommune.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Finansielle  instrumenter  vurderes til
kostpris.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være
av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være
til stede.Det  som i balansen benevnes  "Aktivert innkrevingsrett " (tidligere år benevnt "Innkrevingsrett
bompenger"), ansees som en form for immateriell eiendel.  Her brukes det prinsipp at "Aktivert
innkrevingsrett" avskrives med det beløpet som hvert år får det regnskapsmessige resultatet til å bli kr 0.

Skatt
Selskapet har ikke økonomisk overskudd som formål og er fritatt for skatteplikt.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
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Bps Nord - Bypakke Tenk Tromsø AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning aktivert innkrevingsrett
Aktivert innkrevingsrett består av kostnader påløpt før starttidspunkt for innkreving.

Note 2 - Administrasjonskostnader
Administrasjonskostnader består av kostnader som ikke er direkte knyttet til innkrevningen.

2021
6705 Regnskapshonorar 2 578
Sum Administrasjonskostnader 2 578

Note 3 - Selskapskapital
Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.
Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjene eies av det regionale bompengeselskapet
Bompengeselskap Nord AS.
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 BPS Nord – Bypakke Tenk Tromsø AS  

 Kontantstrømoppstilling 

  2021 2020 

 

Kontantstrømoppstilling for BPS Nord – Bypakke Tenk Tromsø AS Organisasjonsnr. 927927659 

 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 
Resultat  0  0  
+ Ordinære avskrivninger  (2 578) 0   
+/- Endring i kundefordringer  0 0   
+/- Endring i leverandørgjeld  8 148 0  
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter  0 0   
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  5 570 0   
 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  0 0    
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  0 0 
 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
- Utbet. ved nedbetaling av kortsiktig gjeld  0 0 
+ Innbet. Ved opptak av ny langsiktig gjeld   0 0  
+/- Endring i avsetning for forpliktelser  0 0   
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  0 0 
 

= Netto endring i kontantbeholdning  5 570 0    

+ Kontantbeholdning 12.11.  24 430 0    
= Kontantbeholdning 31.12.  30 000 0   
 

Kontantbeholdning mv framkommer slik: 
Kontantbeholdning pr 31.12.  30 000 0    
= Kontantbeholdning pr 31.12.  30 000 0  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Kontantstrømoppstilling

		2022-06-10T10:38:20+0000
	Tommy Berg


		2022-06-10T10:38:52+0000
	Not specified


		2022-06-10T10:58:56+0000
	Anne Sissel Sand


		2022-06-10T10:59:21+0000
	Not specified


		2022-06-10T19:32:23+0000
	Frode Espen Enoksen


		2022-06-10T19:33:16+0000
	Not specified


		2022-06-11T20:31:40+0000
	Kristin Røymo


		2022-06-11T20:35:22+0000
	Not specified


		2022-06-13T07:19:35+0000
	Erling Adelstein Bortne


		2022-06-13T07:20:14+0000
	Not specified




