








Noter til regnskapet 2020

Inter Eiendom AS

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 

leveres.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedragen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 

verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler  bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 

anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 

Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Valuta

Pengeposter i utenlands valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt.

Varer

Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger

grensen for små foretak.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 

Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved 

utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 

eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 

Endring av regnskapsprinsipp  

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.
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Note 1 Konsern, tilknyttet selskap, andre aksjer mv.

Inter Eiendom AS har eierandel i følgende selskaper:

Selskapsnavn Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ Selskapets Selskapets

tidspunkt kontor stemmerett Egenkap. resultat

31.12.2020 2020

Nansetveien 105 Larvik DA 2003 Larvik 99,0 % 6 476 440       -10 404          

Jegersborggata 2 AS 2011 Larvik 100,0 % 1 364 182       225 680         

Kvartal 69 Sandefjord AS 2017 Larvik 100,0 % 2 216 265       75 577           

Ullern Utvikling AS 2004 + 2016 Asker 100,0 %

Inter Eiendom Finans AS 2018 Larvik 100,0 % 23 350 254     4 738 644      

HH Inter Utvikling AS 2015+2019 Larvik 100,0 % 223 059          -126 942        

Skaginor AS 2007 Larvik 50,0 % 2 420 579       -1 265 927     

Solsiden Holmestrand AS 2008 Larvik 50,0 % 8 400 947       -77 683          

Balozi AS 2007 Larvik 50,0 % 3 361 053       -132 789        

Solåsen Larvik AS 2008 Larvik 50,0 % 614 486          -112 736        

Larvik By AS 2004 Larvik 1 aksje -                  -                 

Manglende tall for resultat og egenkapital i oversikten skyldes ikke-ferdigstilte regnskaper for de gjeldende

selskaper.

Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden unntatt aksjene i HH Inter Utvikling AS.

som ble regnskapsmessig nedskrevet med kr 4 462 000 i 2019. 

Mellomværende med selskap i samme konsern:

2020 2019

Fordringer 161 537 611 170 919 464

Gjeld 13 895 033 13 245 991

Note 2 Fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier

Fordringer og gjeld:

2020

Fordringer med forfall senere enn ett år 176 109 739   

Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år 11 304 651     

Pantstillelser og lignende:

Pantstillelse Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført 

og lignende ved pant som sikkerhet verdi pant

Pant 137 330 111  Eiendom/prosjekt i arbeid 16 929 342

Selskapets bankforbindelser har tatt pant i underliggende selskapers eiendeler som sikkerhet for gjeld/lån. 

Selskapet har stillet selvskyldnerkausjon på kr 29 400 000 for tilknyttede selskap. 

Garantiansvar pr 31.12.2020 kr 5 182 977.
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Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapitalen består av 1 000 aksjer pål. kr 1 129,34

Aksjonærer:

Tiur Holding AS 72 %

Tveter Invest AS 10 %

Viken Consult AS 15 %

Tholfsen Invest AS 3 %

100 %

Inkludert i langsiktig gjeld er gjeld til aksjonærselskaper på kr 25 701 900

Note 4 Lønnskostnader, ant. ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Gjennomsnittlig antall årsverk : 9 9

2020 2019

Lønninger 8 866 984 8 312 350

Arb.g.avg. 1 235 511 1 251 689

Pensjonskostnader 461 121 352 294

Andre personalkostnader 72 064 105 423

10 635 680 10 021 756

Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 54 981

Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr 78 309

Daglig leder, Jan Hansen,  har mottatt lønn med kr 1 913 694,- og  annen godtgjørelse med kr 91 680,-.

Daglig leder, Ole Petter Tholfsen,  har mottatt lønn med kr 1 426 264,- og  annen godtgjørelse med kr 4 529,-.

Note 5 Skattekostnad

2020 2019

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt -                  -                  

Skatt avgitt konsernbidrag -                  1 848 138       

Endring i utsatt skatt -                  -2 912 960      

Sum skattekostnad -                  -1 064 822      

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad 9 766 103       783 649          

Permanente forskjeller 54 075            22 526            

Andre forskjeller -9 882 609      -5 938 065      

Konsernbidrag -                  -8 400 629      

Endring i midlertidige forskjeller 62 431            38 808 328     

Fremførbart underskudd -                  -25 275 809    

Årets skattegrunnlag -                  -                  
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Oversikt over midlertidige forskjeller:

Fordringer -446 827         -423 312         

Gevinst- og tapskonto 115 719          158 999          

Anleggsmidler -23 106           -27 470           

Tilvirkningskontrakter -                  -                  

Andre forskjeller -                  -                  

Underskudd til fremføring -                  -                  

Sum -354 214         -291 783         

Utsatt skatt / skattefordel (-) -77 927           -64 192           

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.

Utsatt skattefordel er ikke balaseført slik reglene for små foretak tillater. 

Note 6 Egenkapital
Aksje- Overkurs Annen

kapital egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.2019 1 129 340 5 569 849       89 161 836 95 861 025

Årets resultat 9 766 103

Avsatt til utbytte 0 0

Pr. 31.12.2020 1 129 340 5 569 849 98 927 939 105 627 128

Note 7 Innskuddspensjon

Innskuddsplan

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har

pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven.

Note 8 Bundne midler
Av innestående i bank er kr 414 827 bundne skattetrekksmidler. 

Note 9 Varige driftsmidler

Driftsløsøre SUM

Anskaffelseskost 01.01 1 363 983       1 363 983       

Tilgang 16 000            16 000            

Avgang -                  

Anskaffelseskost 31.12 1 379 983       1 379 983       

Akkumulerte avskrivninger 31.12 1 336 982       1 336 982       

Bokført verdi pr. 31.12. 43 001            43 001            

Årets avskrivning 16 533            16 533            
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til generalforsamlingen i Inter Eiendom AS 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert selskapet Inter Eiendom AS’ årsregnskap som viser et overskudd på kr 9 766 103. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret  (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 

av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 

for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 

alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 



misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 

på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge.   

 

LARVIK, 16. mars 2021 
Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer AS 
 

 

Trond Harald Schumacher 
Statsautorisert revisor 

 






