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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og
kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene vedrører. Regnskapet er satt opp basert
på fortsatt drift.
Klassifisering
Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for
kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres
somomløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler
klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.
Vurderingsregler
Kundefordringer vurderes til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Øvrige
omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 15 000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for
bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes
økonomiske og tekniske levetid. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige
resultat.
Note 2 Ansatte, godtgjørelse mv
Selskapet har ingen ansatte, og er derfor ikke pliktig til å ha OTP avtale. Det er ikke utbetalt
godtgjørelse til daglig leder og styre. Det er gitt fritak fra revisjonsplikten. Regnskapene blir
ført internt.
Note 3 - Aksjekapital
Selskapets aksjekapital pr. 31.12.2011 består av 155 aksjer, 35 A-aksjer med stemmerett og
120 B-aksjer uten, hver pålydende kr 1000.
Aksjonærer:

Antall aksjer:

Andel i %:

Jan Øhlckers

35 A-aksjer

22,6 %

Jonas Ravn Øhlckers

40 B-aksjer

25,8 %

Lars Ravn Øhlckers

40 B-aksjer

25,8 %

Beate Ravn Øhlckers

40 B-aksjer

25,8 %

Note 4 - Egenkapital
Årets endringer i egenkapital:
Egenkapital 01.01.

kr 308 469,99

Årets resultat

kr 577 131,55

Avsatt til utbytte

kr 310 000,00

Avsatt skatt

kr 100 000,00

Overføring annen egenkapital

kr 167 131,55

Egenkapital 31.12

kr 475 601,54

