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Noter til regnskap for 2018
Note 1, Regnskap
Regnskapet er ført etter kontantprinsippet.

Note 2, Anleggsmidler
Stiftelsens eneste anleggsmiddel er Losskøyta Frithjof II, oppført til anskaffelseskost.
Losskøyta har vært gjenstand for en omfattende restaurering de to siste årene utført av Maritime
Center Fredrikstad AS. I forbindelse med restaureringen er det foretatt en verdivurdering av skøyta,
hvor salgsverdien ble anslått til 1,4 - 1,6 millioner, med teknisk verdi på 3,9 millioner.
Revisor har vurdert om den utførte restaureringen gir grunnlag for oppskriving av anleggsmidler.
Revisor har konkludert med at skøyta har fått utbedret betydelige skader og omfattende slitasje samt
blitt tilbakeført historisk. Dette er å anse som vedlikehold og kostnad, og gir ikke grunn for
oppskriving av verdi.

Note 3, Ytelser til ledende personer
Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til Losskøyta Frithjofs tillitsmenn.

Note 4, Pantelån og kommunal lånegaranti
I forbindelse med restaureringen av skøyta er det tatt opp lån i Larvikbanken på kr 1,3 millioner med
pant i skøyta, jfr note 2. Restlån per 31.12.2018 er på kr 1 081 700.
Det er søkt om og innvilget kommunal lånegaranti for ovennevnte lån i 2018. På grunn av en
forglemmelse hos saksbehandler i kommunen blir ikke denne effektuert før nå i 2019.

Note 5, Varebeholdning
Det har ikke de siste årene vært ført endring i varebeholdning. Det selges litt PR-materiell hvert år,
noen t-skjorter og kanskje en CD. Vi har også bøker vi har trykket opp, og det selges litt av disse. Med
noen års mellomrom supplerer vi beholdningen ved å kjøpe inn noe nytt materiell. Fra og med 2018
blir alle innkjøp kostnadsført og ingen oppføring av varebeholdning. Bokført varebeholdning per
1.1.2018 er da ført direkte mot egenkapitalen.

Note 6, Forholdet mellom stiftelsen og venneforeningen
Regnskapene har vært ført felles de siste årene.
Etter avtale med revisor føres regnskapet til Frithjofs Venner som en egen post i stiftelsens
årsregnskap.

