
Trondrudvegen

Noter til regnskapet for 2012

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens

bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Fordringer

Fordringene er oppført i balansen til pålydende.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer ved leveringstidspunktet. 

Note 2  -  Ytelser til ledende personer m.v.

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styrearbeid i 2012.  Representantskapet fastsetter styrets

honorar for perioden mellom årsmøtene. Kostnaden for perioden okt. 2012 til okt. 2013 vil bli kostnadsført

på regnskapsåret 2013. Revisor har motatt kr. 8 125,- for revisjon av regnskapene. 

Note 3 Andelshavere

Det var registrert 4099 andeler i Trondrudvegen for 2012. Det ble i 2011 foretatt en omregning av

andeler etter den nye jordskiftedommen. Alle områder har skogstykker / grunneiere

som betaler for andeler knyttet til skog eller jord. 

Kommentar

Bøgaset 666 Hver hytte har 4 andeler

Under alpinsenter 85 Hver hytte har 5 andeler

Natten 1 196 Hver hytte har 5 andeler

Trondrudmarka 777 Hver hytte har 3 andeler

Tverrlia 1 370 Hver hytte har 5 andeler

Totalt 4 094

Næringsdrivende i området fikk i 2011 og 2012 fritak for å betale vegavgift på grunn av svak økonomi. 

Note 4  Egenkapital Annen

egenkapital

Egenkapital pr 01.01 1 556 724

Årets resultat 408 795

_

Egenkapital pr 31.12 1 965 519

Note 5 Leverandørgjeld

Selskapet hadde ved regnskapsårets slutt kr. 28 031,- i leverandørgjeld.  Dette ble i sin helhet 

gjort opp før regnskapsavleggelsen.  

Note 6 Kundefordringer

Av selskapets kundefordringer, kr. 226 250,- er 223 250,- nye poster. Resten, kr. 3000,- er til inkasso

eller følges opp med andelshaveren det gjelder. 

Det har vært en del gamle fordringer i regnskapene i lengre tid. Grunnlagene for disse fordringene er nå

gjennomgått og ryddet opp i. Noe var feilfaktureringer mens andre fordringer var knyttet til selskaper som hadde

gått konkurs. Styret har gått igjennom kartgrunnlag for hele området for å sikre at alle hytter og leiligheter er

avklart med hensyn til medlemsskap i veien. Oppryddingen har medført at regnskapene for 2012 er belastet

med et tap på kr. 157 700,- som fremkommer som en reduksjon i andelsinntekter.


