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Note 1 – Regnskapsprinsipper 
 
I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens 
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak i Norge. 
 
Klassifisering. 
 
Immaterielle eiendeler og eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
 
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger 
som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. 
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
 
Kortsiktig gjeld balanseføres til pålydende på etableringstidspunktet. 
 
Fordringer er oppført i balansen med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og 
forventede tap. 
 
Selskapet har fravalgt revisjon av årsregnskapet. 
 
Fortsatt drift 
 
I henhold til RL § 3-3 mener selskapet det er riktig å legge forutsetning for fortsatt drift av selskapet til 
grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 
 
Regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stiling og resultat. 
 
 
Note 2 - Inntekter 
 
Inntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet. De totale driftsinntektene var i 2017 på  
kr 195.196. Driftsinntekter er relatert til donasjoner og medievirksomhet og alt hva hermed kan 
forbindes. 
 
 
Note 3 – Lønnskostnader / personal informasjon mv. 
 
Lønnskostnader består av følgende poster: 
  
Lønnskostnader 2017 2016
Lønninger 280 000            -                    
Folketrygdavgift 39 480              -                    
Andre ytelser -                    -                    
Sum 319 480            -                     
 
Selskapet hadde én ansatt i regnskapsåret. 
 
 
Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn og feriepenger 280 000            
Pensjonskostnader -                    
Annen godtgjørelse -                    
Sum 280 000             
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Note 4 – Bankinnskudd, kontanter og lignende 
 
Av bankinnskudd, kontanter og lignende er kr 14 723 bundet på egen skattetrekkskonto. Skyldig 
skattetrekk pr. 31.12.2017 er kr 13 400. 
 
 
Note 5 – Skattekostnad 
 
Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt, avsatt for lite 
/ for mye tidligere år og endring i netto utsatt skatt. 
 
Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom 
skattemessige og regnskapsmessig verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner 
brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad.  
 
Midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt/utsatt skattefordel 31.12.2017: 
 
Midlertidige forskjeller knyttet til: 1.1. 31.12. Endring   
Skattemessig fremførbart underskudd             0                  -494 874            494 874 
Netto forskjeller     0 -494 874          494 874       
 
Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes              0                       494 874                -494 874          
 
Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 113 821. 
 
Årets skatt og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skatt og årets 
skattegrunnlag. 
                                                                                                                  2016                         2017 
Ordinært resultat før skatt                                                                                                     -494 874     
+/- Permanente forskjeller                                                                            
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller                                                                                  
Fremførbart underskudd /korreksjonsinntekt                                             
 
Sum årets skattegrunnlag                                                                          -494 874 
 
 
Note 6 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v. 
 
Aksjekapitalen er på kr 51 280 og består av 1 064 A-aksjer og 1 500 B-aksjer, alle pålydende kr 20,-. 
 
Følgende personer eier mer enn 20 % av aksjene, eller har ledende roller, i selskapet: 
 

Antall aksjer Eierandel
Per Gunnar Kung Skotåm Styrets leder A-aksjer 150 5,85 %
Ivar Steigan Austbø Daglig leder A-aksje 1 0,04 %
Pål Steigan B-aksjer 1 500 58,51 %
Sum 1 651 64,40 %

 
Øvrige A-aksjer er fordelt på flere aksjonærer med mindre aksjeposter. 
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Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler  
 
Varige driftsmidler Mediautstyr Totalt 
Anskaffelseskost 1.1                   0               0 
Tilgang i året        105 682   105 682 
Avgang i året   
Anskaffelseskost 31.12 105 682 105 682 
   Akkumulerte avskr. 31.12. -21 136 -2 136 
   Balanseført verdi 31.12.  84 546  84 546 
 
Årets avskr.                                          21 136 
Økonomisk levetid                               ca 7 år                         
Avskrivningsplan :        saldoavskrivning 20%              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


