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Note 1: Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet 

varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de 

skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Tilsvarende regler er benyttet for 

klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 

til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives 

lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 

som ikke forventes å være forbigående. 

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom 

de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av 

driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges 

driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 

påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. 

Skatter 

Skattekostnader består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt), og endring i netto 

utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster iht. 

skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. 

 

 

Note 2: Lønnskostnader, godtgjørelser m.v. 

Selskapet har ingen ansatte. 

Det er ikke kostnadsført lønn eller styrehonorarer i 2017. 

Det er ikke ytt lån eller lignende til styreleder eller andre ledende personer. 

Revisor 

Kostnadsført revisjonshonorar og godtgjørelse for andre tjenester for 2017 utgjør kr 0 inkl. mva. 

 

Note 3: Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

Selskapets aksjekapital består av 228 aksjer hver pålydende kr 1.200. Alle aksjer har like rettigheter. 

Aksjene eies av 131 personer, bedrifter og organisasjoner. 
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Note 4: Anleggsmidler 

    Tomter 

Anskaffelseskost 01.01    476 868 

Tilgang ifm påkost tomt   0 

Avgang solgte driftsmidler  0 

Anskaffelseskost 31.12    397 833 

Akk. Avskriving 01.01   0 

Akk. Avskriving 31.12       79 035 

Balanseført verdi 31.12     397 833 

Årets avskrivinger       79 035 

 


