










Haga & Ekrg Service AS - Noter 2018 

Note 1    Regnskapsprinsipper 

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 

Salgsinntekter 
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. 
Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning for forpliktelser. 

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Inntekt på anleggskontrakter resultatføres etter løpende avregnings metode. Opptjent kontraktsinntekt 
på balansedagen er total estimert kontraktsinntekt multiplisert med fullføringsgraden. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte 
kontraktskostnader på balansedagen og estimerte totale kontraktskostnader. 

Klassifisering av balanseposter 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. 

Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års 
avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Anskaffelseskost 
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, 
offentlige avgifter som ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). 

Immaterielle eiendeler 
Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en 
identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives 
lineært over økonomisk levetid. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart 
beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto 
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. 

Fordringer 
Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringem 
fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at 
kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer 
må nedskrives. 

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av 
forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til 
tap vurderes på samme måte som for kundefordringer. 

Gjeld 
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. 

Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats 
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig 
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til 
fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. 

Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp. 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige, likvide plasseringer. 

Note 2 Fordringer og gjeld 

Kundefordringer 

Kundefordringer til pålydende 
Avsetning til tap på kundefordringer 
Kundefordringer i balansen 

2018 2017 

11 733 637 2 8 74 157 
0 -10 813 

11 733 637 2 863 344 

Tryg Garanti har per 31.12 stillet bankgarantier på vegne av selskapet på totalt pålydende kr. 51 739 med pant i kundefordringer 

Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. 

Gjeld til foretak i samme konsern 31.12.2018 31.12.2017 
Haga & Berg Entreprenør AS 4 307100 2 415 000 
AF Gruppen Norge AS 263100 48 100 
Oslo Brannsikring AS 43 200 

Fordring til foretak i samme konsern 31.12.2018 31.12.2017 
Haga & Berg Entreprenør AS 1407 900 130100 
AF Gruppen Norge AS 36 438 

Haga & Berg Service AS 
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