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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: 4180112

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 34, Bruksnummer 102 i 0710 SANDEFJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 18.09.2018 kl. 14.01
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 18.09.2018 kl. 14.00

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2013/347474-1/200 30.04.2013 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
BAGTO EIENDOM AS
ORG.NR: 997 818 326

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne
matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på
hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle
arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til
hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn
festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

2007/286612-3/200 26.03.2007 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: SANDEFJORD KOMMUNE
ORG.NR: 916 882 807
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

2017/839154-1/200 03.08.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 40 000 000
Panthaver: HANDELSBANKEN
ORG.NR: 971 171 324

GRUNNDATA

2007/276113-1/200 21.03.2007 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0710 GNR: 34
BNR: 2

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 18.09.2018 14:01 – Sist oppdatert 18.09.2018 14:00
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2
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BILAG 

NORDRE KULLERØD 27 – BAGTO EIENDOM AS 

 

 

 

1. GRUNNBOKSUTSKRIFT OG SERVITUTTER 

2. INFOLAND SANDEFJORD KOMMUNE 

3. LEIEKONTRAKT GUARD AUTOMASJON AS 

4. TILSTANDSRAPPORT FRA KNUT RØER 

5. SELSKAPSINFORMASJON 

6. AKSJEKJØPEKONTRAKT 

ts
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Sandefjord

kommune

Grunnkart med bredbånd

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 102 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 27

3241 SANDEFJORD

Annen info:

05.09.2018 12:50:09 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Europavegboks

Europaveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

Matrikkelnummer Bygningslinje Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Bolig.

Garasje og uthus Annen næring Innmålt grensepunkt

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Bygningsomriss

Bolig Udefinerte bygg Garasje og uthus

Annen næring Hekk Eiendomsteig

Bredbandstrase Høgspentnett Gatelys

Stolpe AnnetGjerde Loddrett mur

Trafikkøykant Vegdekkekant Gangvegkant

Gang- og sykkelvegkant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel

Annet vegareal avgrensning Sti Traktorveg midtlinje

Traktorveg midtlinje Europaveg Fylkesveg

Kommunal veg Privat veg Trafikkøy

Veg Gang- og sykkelveg Forsenkningskurve

Høydekurve Høydekurve 5 m Kommune
 

 

05.09.2018 12:50:25 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2



Sandefjord kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 34 102 0 0 

 

Orientering om matrikkelkart 

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt

og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en

nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer.
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Areal og koordinater

Areal: 8098,20 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6560472,33       Øst: 569595,88

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6560397,29 569555,48 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

149,66 Ikke hjelpelinje 13

2 6560546,85 569561,02 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

19,74 Ikke hjelpelinje 13

3 6560547,37 569580,75 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

8,88 Ikke hjelpelinje 13

4 6560539,18 569584,17 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

13,42 Ikke hjelpelinje 13

5 6560543,97 569596,71 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,56 Ikke hjelpelinje 13

6 6560542,42 569603,08 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

2,85 Ikke hjelpelinje 13

7 6560540,20 569604,87 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4,03 Ikke hjelpelinje 13

8 6560536,67 569606,82 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

32,82 Ikke hjelpelinje 13

9 6560506,86 569620,55 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

10,60 Ikke hjelpelinje 13

10 6560511,15 569630,24 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

37,54 Ikke hjelpelinje 13

11 6560476,59 569644,90 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

12,51 Ikke hjelpelinje 13

12 6560472,21 569633,18 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4,99 Ikke hjelpelinje 13

13 6560470,44 569628,51 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,53 Ikke hjelpelinje 13

14 6560467,64 569622,61 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13
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6,53 Ikke hjelpelinje 13

15 6560463,94 569617,23 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,53 Ikke hjelpelinje 13

16 6560459,42 569612,52 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,53 Ikke hjelpelinje 13

17 6560454,20 569608,59 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,52 Ikke hjelpelinje 13

18 6560448,43 569605,55 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,54 Ikke hjelpelinje 13

19 6560442,23 569603,47 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

10,09 Ikke hjelpelinje 13

20 6560432,44 569601,04 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

20,21 Ikke hjelpelinje 13

21 6560412,24 569600,39 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,75 Ikke hjelpelinje 13

22 6560407,42 569595,66 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

15,50 Ikke hjelpelinje 13

23 6560405,12 569580,33 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

26,05 Ikke hjelpelinje 13
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Sandefjord kommune

Eiendomsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

710 - Sandefjord kommune 34 102 0 0 Grunneiendom Ja 8098,2 8104 1-Målebrev

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

20.03.2007 Nei Nei Nei Nord: 6560472,33 Øst: 569595,88 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Omnummerering 01.01.2017 01.01.2017 34/102 0

Kart- og delingsforretning 20.03.2007 Avgiver 34/2 -8104

Mottaker 34/102 8104

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

19792803 Annen kontorbygning Omsetning og drift av fast eiendom Tatt i bruk 0 2688 2688

19792803-1 Tilbygg Omsetning og drift av fast eiendom Tatt i bruk 0 1275 1275

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Nordre Kullerød 27 Nord: 6560468
Øst: 569581
System: EPSG:32632

ANNEN KRETS 1 11-FEVANG
Postnummerområde 3241-SANDEFJORD
Kirkesogn 04090101-Sandar
SKOLEKRETS 7-FEVANG
Grunnkrets 603-FOKSERØD
Valgkrets 3-HAUKERØD SKOLE
ANNEN KRETS 2 1404-BUGÅRDEN
Tettsted 2531-Sandefjord

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser Kommentarer

I-Bergverk/Industri M-Målebrevnummer: 17336
J-Journalnummer: 2006.230
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TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

8098,2 Nord: 6560472,33006992 Øst: 569595,87999714 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede

arealet ikke være korrekt. 

 

Oppgitt  areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal

kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet. 

 

Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt

seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger. 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
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Sandefjord kommune

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 34 102 0 0

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Annen kontorbygning 19792803 0 Tatt i bruk Omsetning og drift av fast eiendom 0 0 2688 2688

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6560468 Øst: 569581 System: EPSG:32632 Nei 0 26.01.2007 26.04.2007 02.10.2007

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 26.01.2007 26.01.2007

IG-Igangsettingstillatelse 26.04.2007 18.05.2007

TB-Tatt i bruk 02.10.2007 03.10.2007

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Nordre Kullerød 27 34 102 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 1380 1380

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 0 0 1308 1308

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Tilbygg 19792803 1 Tatt i bruk Omsetning og drift av fast eiendom 0 0 1275 1275
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Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6560480,63 Øst: 569595,05 System: EPSG:32632 Nei 0 10.09.2007 12.09.2007 09.01.2008

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 10.09.2007 11.09.2007

IG-Igangsettingstillatelse 12.09.2007 10.01.2008

TB-Tatt i bruk 09.01.2008 10.01.2008

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Nordre Kullerød 27 34 102 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 648 648

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 0 0 627 627

 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
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Sandefjord kommune

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 34 102 0 0

EIER/KONTAKTINSTANS
Gnr Bnr Fnr Snr Rolle Status Fødelsdato/Org.nr. Navn Adresse Andel

Hjemmelshaver 997818326 BAGTO EIENDOM AS Olav Selvaags plass 5
0252 OSLO

1/1

 

KOMMENTARFELT:

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 11.9.2018

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Restanser og legalpant Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  34  Bruksnr.:  102  
Adresse:  Nordre Kullerød 27, 3241 SANDEFJORD
Referanse:  Nordre Kullerød 27

Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt

Inkasso/legalpant
Det finnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen.

Kommentar

Alt ajour pr. 30.9.2018

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 11.9.2018

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  34  Bruksnr.:  102  
Adresse:  Nordre Kullerød 27, 3241 SANDEFJORD
Referanse:  Nordre Kullerød 27

Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud:

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Vann 2396,64

Avløp 3839,48

Vannmåler: Ja
 

Dato Målestand m 3

Sist avlest

Kommentar

Årlig beløp kr 6236,16. Faktura sendes i 4 terminer. Næring!

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 11.9.2018

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Tilknytning til vei, vann og avløp Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  34  Bruksnr.:  102  
Adresse:  Nordre Kullerød 27, 3241 SANDEFJORD
Referanse:  Nordre Kullerød 27

Vann Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har vannmåler.

Avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har ikke septiktank.

Vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Pålegg Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Sandefjord

kommune

Planforslag

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 102 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 27

3241 SANDEFJORD

Annen info:

05.09.2018 12:51:03 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Europavegboks

Europaveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

Veg Havflate Annen bygning

Bygning N50 KommuneGrense Målt grenselinje

Usikker grenselinje FKB Høydekurve Kommune
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Sandefjord

kommune

Reguleringsplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 102 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 27

3241 SANDEFJORD

Annen info: Kullerød Nord 34/1 m.fl
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Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Europavegboks

Europaveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

RpOmråde Byggegrense Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i

planen

Regulert senterlinje Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane Regulert støyskjerm Midlertidig trafikkområde

Bolig Frittliggende

småhusbebyggelse

Kjøreveg

Annen veggrunn Turveg Parkbelte industriområde

Felles avkjørsel Forretning/Industri Kontor/Industri

Annen særskilt angitt

bebyggelse og anlegg

Kombinert bebyggelse og

anleggsformål

Kjøreveg

Annen veggrunn - tekniske

anlegg

Friområde Veg

Havflate Annen bygning Bygning

N50 KommuneGrense Målt grenselinje Usikker grenselinje

FKB Høydekurve Reguleringsplan mosaikk Kommune
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Sandefjord kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

710 - Sandefjord kommune 34 102 0 0 Nordre Kullerød 27, 3241 SANDEFJORD

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Næringsvirksomhet - Nåværende (132 - Kontor) Kommuneplan (22.5.2014)

Gang/sykkelvei - Framtidig Kommuneplan (22.5.2014)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

710 20000008 Kullerød Nord 34/1 m.fl (14.12.2000) Parkbelte i industriområde

710 20000008 Kullerød Nord 34/1 m.fl (14.12.2000) Kontor/Industri

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:

Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Raveien/Torpveien, og støy fra skytebanen. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i

arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".
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Det tas forbehold om feil og mangler.
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Sandefjord

kommune

Ledningskart vann og avløp

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 102 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 27

3241 SANDEFJORD

Annen info:
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Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Europavegboks

Europaveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

Matrikkelnummer Bygningslinje Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Bolig.

Garasje og uthus Annen næring Innmålt grensepunkt

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Bygningsomriss

Bolig Udefinerte bygg Garasje og uthus

Annen næring Hekk Eiendomsteig

Høgspentnett Gatelys Stolpe

AnnetGjerde Loddrett mur Trafikkøykant

Vegdekkekant Gangvegkant Gang- og sykkelvegkant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning

Sti Traktorveg midtlinje Traktorveg midtlinje

Europaveg Fylkesveg Kommunal veg

Privat veg Trafikkøy Veg

Gang- og sykkelveg Forsenkningskurve Høydekurve

Høydekurve 5 m Kommune
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Liste over feil og mangler / gjenstående arbeid  

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS 
Bibliotekgata 30, P.b. 389, 1471 Lørenskog. Tlf. 67 17 75 50 

E-post: epost@sivingtt.no   Web: www.sivingtt.no   Org.nr.: NO 943 107 432 MVA 

 

Overtakelsesbefaring 08.11.2017 Dato: 09.11.2017 

Prosjekt:   
 
Nordre Kullerød 27 - innvendig oppgradering av kontorlokaler Side 1 av 6 

Entreprise: Totalentreprise 

Deltakere: 

Seltor AS v/ Martin Mehlum Hasle 
Guard Automation AS v/ Thomas Bjørlin 
Siv.Ing. Trond Thorvaldsen v/ Jørund Ragnhildstveit 
(Kopi til Bagto Eiendom AS v/ Karl Kristian Sunde) 

 
 

Sted / rom Merknader Ansv. Frist 

1.  
Generelt 
LED-lister 

Lister for LED må generelt festes bedre til systemhimling, 
slik at det ikke er glipper mellom disse og himlingen. 
LED-listene er ikke montert og koblet opp ennå. Seltor 
koordinerer dette med GE. 

 
 

Seltor 17.11.17 

2. 
Generelt 

Lamell-vegger 

Skruer og hakk i opphengslist for lamell-vegger flekk-
males. Monteringen er ikke i tråd med hva som ble avtalt i 
avklarings-/forhandlingsmøte 06.09.17: «De horisontale 
listene skråskjæres i overkant for å minimere støvkant.»  Det er 
satt en list bak den horisontale listen for å lette 
monteringen. Det synes vanskelig å gjøre noe med dette 
uten demontering av veggene og mye ekstra arbeid. 
Punktet tas evt. opp igjen ved garanti-befaring, dersom det 
viser seg at støvoppsamling her blir et problem. 

 
 

Seltor 17.11.17 

3.  
Generelt 
vasking 

Byggvask er foretatt, men det har pågått en del arbeider 
etter dette. Det må tas en runde med klut og støvsuger når 
mangler er utbedret. 
 

Seltor 17.11.17 

4.  
Generelt 
foliering  

Det henger igjen rester av lim på samtlige glass som er 
foliert. Dette må vaskes vekk. 
 
 

Seltor 17.11.17 



 MANGELLISTE 
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Sted / rom Merknader Ansv. Frist 

5.  
Generelt 
maling 

Det er klint maling på dørstoppere på mange av kontorene. 
Dette må gås over og fjernes. 

 
 

Seltor 17.11.17 

6.  
Generelt 

Stillerom og 
møterom 3 

Lydisolerende tiltak er ikke utført eller ferdigstilt på flere av 
disse rommene. Gjelder både over himling og rundt dører. 

 
 

Seltor 17.11.17 

7.  
Resepsjon 

List nederst på metallvegg males opp. 

 
 

Seltor 17.11.17 

8. 
Resepsjon 

Hjørne av mosevegg/WC-vegg påsettes beslag i rustfritt 
stål, for å beskytte moseveggen. 

 
 

Seltor 17.11.17 
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Sted / rom Merknader Ansv. Frist 

9.  
Resepsjon 

Karmer og gerikter rundt dører til korridorer og HC-WC 
males mørkegrå. 

 
 

Seltor 17.11.17 

10. 
Resepsjon 

List/terskel under dør i mosevegg males mørkegrå. 

 
 

Seltor 17.11.17 

11. 
Trapp  

Merker etter montering av GD-logo i trapp flekkmales. 

 
 

Seltor 17.11.17 

12.  
Kantine 

Endelist på lamellvegg mangler. 

 
 

Seltor 17.11.17 
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Sted / rom Merknader Ansv. Frist 

13.  
Kantine 

Lamper i kantine er ikke montert. Monteres iht. 
møbleringsplan fra Thomas Bjørlin, men med 2 lamper over 
hvert bord i stedet for 3. (ikke 2 like over noen bord). 
 

Seltor 17.11.17 

14.  
Kantine 

Gulvbelegg mangler fuging mot lister, i hjørner og rundt 
gulvbokser. Langs yttervegg er det så stor glippe at det må 
settes på en kvartstaff list. Fuge og list må ha samme farge 
som gulvlist (evt. kan fuge være litt mørkere). Belegg har 
også sluppet et sted og må limes på nytt. 

   
 

 
 

Seltor 17.11.17 

15.  
Kantine 

List bak søyle mot yttervegg må males mørkegrå. På gulv 
må det settes inn en bit gulvbelegg eller males mørkegrått 
(hvis det er mulig å male belegget). 

 
 

Seltor 17.11.17 
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Sted / rom Merknader Ansv. Frist 

16.  
Vaskerom/ 

kjøkken 

Nederste bit av karm/gerikt i døråpning mellom kjøkken og 
vaskerom skjæres vekk. Plast-vaskelist som er montert på 
vaskerom føres rundt og avsluttes mot kjøkkenunderskap. 

 
 

Seltor 17.11.17 

17.  
Kreativ sone 1 

 

Krakkevegg er ikke montert og krakkene passet ikke i 
hullene. Hullene må tilpasses med fres og dette må gjøres 
så nøyaktig at alle hullene er helt like. 

 
 

Seltor 17.11.17 

18.  
Konferanse 1  

Lamellvegger må ha penere avslutninger. I hjørne salong/ 
vegg mot korridor må det males, på hjørne mot kjøkken må 
det monteres en liten mørkegrå list. 
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Sted / rom Merknader Ansv. Frist 

19.  
Konferanse 1 

Søyler må males mer nøyaktig mot himling (skarp kant). 
Skruer i list mot tak på ny vegg må flekkmales. 

 
 

 
 

Seltor 17.11.17 

20. 
Konferanse 1 

og 2  

Taklamper heves til ca. 20 cm. fra himling. 
 
 
 

Seltor 17.11.17 

21. 
Glassrom m 

skyvedører ifm. 
kontorlandskap 
i 2. etg. nordfløy  

2 skyvedører som går tregt utbedres. 
 
 
 

Seltor 17.11.17 

22. 
Kontorer som 

skal deles opp i 
2. etg. sydfløy 

 
Vegger og dører er levert til byggeplass, men ikke montert. 
 
 

Seltor 17.11.17 

23. 
Kreativ sone 3 

Kvartstaff mot stillerom avsluttes mot metallist. Ende på 
kvartstaff males blå. Ripe i blått gulv flekkmales. 

 
 

Seltor 17.11.17 
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Guard



Hvem er Guard



Hvem er vi ?

Guard Invest

Guard Automation AS Guard Electro AS



Bergen

Vara

Sandefjord

Hvem er Guard ?

 Vi har hovedkontor i Sandefjord, med kontorer i Bergen, Ski og Vara, Sverige.

 Vi lever og ånder for automasjon og integrasjon

 Vi har over 90 ingeniører innen automasjon

 Vi har enn 30 års erfaring i å lage «skreddersøm» løsninger i samarbeid med kunden

 Vi er i kraftig vekst med en omsetningen i 2017 var på 258 MNOK med AAA rating

 Vi har partneravtaler med Schneider, Rockwell, Siemens og ABB

 100% eiet av KK Sunde Holding AS i 8 år.

 Vi er en systemintegrator med ca 140 meget motiverte og 

kompetente medarbeidere



 Vår gjennomføringskraft sikrer pålitelige og integrerte løsninger som bringer våre kunder inn i morgendagen

Forretningside

 Våre kunder skal være så fornøyde at de anbefaler oss til andre…….

 Vi skal være best på det vi gjør

 Vi skal ha de beste medarbeidere

 Vi skal levere de smarteste og sikreste løsninger

 Vi skal være de mest effektive



Vann og Miljø

Industri OEMSmarte Bygg

Forretningsområder

 Driftskontroll i ca 100 kommuner, inkludert Oslo

 Mer enn 150 vannverk

 Mer enn 60 cruiseskip

 Flere enn 400 renseanlegg

 Over 3500 VA anlegg

Vei & Bane



Guards produkter

GuardControl
• Et skalerbart driftskontrollsystem basert på åpen teknologi
• Markedsledende brukervennlighet, driftssikkerhet og 

funksjonalitet.

• Analyseverktøy med høy ytelse og intuitive grensesnitt

GuardReport
• Et komplett system for driftsrapportering
• Enkel konfigurasjon av egendefinerte rapporter
• Energioppfølging med data direkte fra 

GuardControl

GuardFDV
• Et FDV-system sømløst integrert i 

driftskontrollsystemet
• Automatisk oppretting av objekter fra 

GuardControl
• Full oversikt med utstyrsdata, historikk og 

arbeidsordre
• Tilstandsbasert vedlikehold en naturlig 

forlengelse av den daglige driften

GuardCabinet
• Automasjonstavler tilpasset kundens behov
• Erfarne montører med fokus på effektivitet, 

kvalitet og fleksibilitet.
• Kvalitet til konkurransekraftige priser
• Kun anerkjente varemerker

GuardService
• Support 24/7-365 driftsassistanse
• Vedlikehold online med fjernservice   
• Servicetjenester og mindre oppdrag
• Preventivt vedlikehold     
• Oppfølging med FDV og internkontroll 
• Reservedelslager



Noen av våre referanser på driftskontrollanlegg, automasjon og industriell datakommunikasjon:

 Oslo kommune, Oset og Skullerud Vannverk, PLS og driftskontroll

 Bærum Kommune Vann, avløp og driftskontrollanlegg

 Drammen Kommune Vann, avløp og driftskontrollanlegg

 Tromsø Kommune Vann, avløp og driftskontrollanlegg

 Givas interkommunalt samarbeid Vann, avløp og driftskontrollanlegg

 Viva interkommunalt samarbeid Vann, avløp og driftskontrollanlegg

 Ringsaker vann, avløp og driftskontrollanlegg

 Harryda, Bollebygd, Tjørn, Orust, Hærjedalen, Vårgårda vann, avløp og driftskontrollanlegg

 EGE Oslo kommune, driftskontroll for biogass og forbrenningsanlegg

 Biogassanlegg, Oslo Klemetsrud og Haraldrud, RBA og Tønsberg Greve

 Halden kommune, vann, avløp, og driftskontrollanlegg for VA, kommunale bygg og idrettsanlegg

 Vestfold Vann, styring og overvåkning av hele vannforsyning til Vestfold fylke m. fl.

 Fjernvarmeanlegg: Lyse Neo i Stavanger, BKK Varme i Bergen

 Sporveien Oslo AS, signalbehandling og –presentasjon for T-bane

 Statens Vegvesen, styring og overvåkning av klaffebroer

 Badeanlegg: Sandefjord, Drammensbadet, Luster Bad i Sogn, Husebybadet i Trondheim, Skien Fritidspark, Dampsaga i Steinkjer og Håkonsvern i 
Bergen

Referanser



Oppsummering

> Stabilt og stort marked, med 70% til offentlig sektor

> Offentlige investeringer i stor vekst også fremover, spesielt innen samferdsel

> Automasjon på fremmarsj innen alle områder av samfunnet som vil gi stor etterspørsel

> Guard er godt posisjonert i Norge og Sverige for å kunne ta del i denne utviklingen

> Guard har gode produkter og personuavhengige løsninger for fremtiden



BILAG 

NORDRE KULLERØD 27 – BAGTO EIENDOM AS 

 

 

 

1. GRUNNBOKSUTSKRIFT OG SERVITUTTER 

2. INFOLAND SANDEFJORD KOMMUNE 

3. LEIEKONTRAKT GUARD AUTOMASJON AS 

4. TILSTANDSRAPPORT FRA KNUT RØER 

5. SELSKAPSINFORMASJON 

6. AKSJEKJØPEKONTRAKT 
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Tilstandsrapport 

Metiri 1 AS - Org nr. 994 211 137 - metiri.no                 Knut Røer – Knut@metiri.no - +47 950 59 318   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eiendomsinformasjon 

 Adresse                                                          Matrikkel 
Middelborgveien 19                          Gnr    Bnr    Snr    Fnr    Lnr 

3135 Torød                                           251   15  

 
Kommune 
0722 Færder 

 Rapportdato           Befaringsdato 

07.01.2018               02.01.2018 

Nordre Kullerød 27 

3241 Sandefjord 

0710 SANDEFJORD 

24.09.2018 21.09.2018 

34      102     

http://metiri.no/
mailto:Knut@metiri.no
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Bygningsteknisk gjennomgang av:  

Nordre Kullerød 27 

3241 Sandefjord 

 

Gnr. 34 Bnr. 102 

Kommune: 0706 Sandefjord 

RAPPORTANSVARLIG: Knut Røer 

Befaringsdato: 07.12.2016  

Rapportdato: 12.12.2016  

 

OM RAPPORTEN 

 

Rapporten og dens avgrensninger 

Rapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er 

særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers 

undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. 

Rapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har 

betydning ved eierskifte. 

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er 

foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke 

takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen 

ikke var korrekt. 

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før 

rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. 

Rapportens struktur 

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk 

Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). 

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI’s veiledning for NS 3424 og 

tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende 

måte: 

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer 

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer 

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer 

Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) 

Befaringen 

NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste 

detaljeringsnivå. 
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I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: 

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) 

- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, 

vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. 

- Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil 

normalt ikke omtales i rapporten. 

- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er 

kontrollert. 

- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. 

- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til 

befaringen. 

- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. 

- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. 

- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. 

Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. 

 

Levetidsbetraktninger 

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning 700.320 "Intervaller for 

vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 2007". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av 

særlig utsatte bygningsdeler. 

Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer 

som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere 

noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, 

er lagt til grunn. 

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. 

Tilleggsundersøkelser 

Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av 

å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. 

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. 

Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. 

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. 

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. 

 

Andre uttrykk og definisjoner. 

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. 

Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. 

Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. 

Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. 

Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og 

det materiale som objektet består av. 

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. 

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra 

referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur. 

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved 

hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. 
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Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. 

 

Konklusjon / sammendrag 

Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. 

 

Egne premisser 

Bygget bør ikke sammenlignes med dagens forskrifter hva gjelder isolering, brann og lydkrav. 

Det vises til rapportens punkter med tilstandsgradering av hver bygningsdel. 

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under 

levetidsbetraktninger. I mange tilfeller kan levetid i praksis være både kortere og lengre. 

Graden TG 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig 

svekkelse og der normal restlevetid er marginal. 

 

Befaring 
Rekvirent: Bagto Eiendom AS 

Takstingeniør: Knut Røer NITO Takst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 07.12.2016 

Tilstede: Thomas Bjørlin fra leietager 

 

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Bagto Eiendom AS  

Tomteareal: 8 098,2 kvm 

Type tomt: Eiet 

Matrikkel: Gnr. 34 Bnr. 102 

Adresse: Nordre Kullerød 27 – 3241 Sandefjord 

 

Dokumentkontroll 
Utskrift fra Infoland 07.12.2016 – 21.09.2018 

Målebrev/situasjonskart  

Tegninger 05.10.2006 
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Konklusjon 
Rapporten omhandler næringsbygg med opprinnelse fra ca. 2006. Bygget er oppført av bærende 

stål på betongplate med sandwichelementer i vegger som er forblendet med tegl og lakkerte 

stålplater. Taket er bygget som rettvendt løsning med sarnafilfolie som tekking over isolasjon, 

korrugerte stålplater og gitterdragere av stål.  

 

Eier har utført en rekke tiltak med eiendommen i 2017. Dette dreier seg i hovedsak om utskifting 

av hovedtavle for strøm, etablering av en rekke ladestasjoner for el-bil, overflatebehandlet de 

fleste vegger innvendig, samt etablert sosiale soner og diverse møterom. Utvendig er det 

asfaltert ved varelevering både for kjøkken og for materiell. Det er foretatt diverse utbedring ved 

taktekking etter tidligere lekkasjer og gjennomført fuging av beslag o.l. etter tidligere lekkasjer 

over vinduer og dører.  

Eiendommen fremstår som generelt godt vedlikeholdt. Det er i hovedsak observert svekkelser 

som skyldes normal elde og slitasje med unntak av følgende:  

- Det er noe skader/bulker i fasadeplater ved biloppstilling.  
- For beslag som er tettet med fugemasse må det påregnes rutiner med vedlikehold av 

fuger.  
- Det må påregnes videreført/etablert service/vedlikeholdsavtaler på ventilasjon, elektro, 

brannvernutstyr, kantineutstyr, heis o.l.  
 

De fleste bygningsdeler er fra byggeår, således må det påregnes behov for tiltak som følge av det 

normale vedlikeholdsbehovet. 

 

Forøvrig henvises til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis 

med henblikk på bygningsdelens forventede levetid, samt visuelt inntrykk. Det foretas enkle 

målinger med fuktindikator og stikktagninger i treverk. Eier har i følge opplysninger gitt til 

takstingeniør ikke kjennskap til sopp og råte angrep, samt vannskade eller angrep av skadedyr, 

utover det som er nevnt i rapporten. 

Rapporten er utarbeidet til avhending av eiendom og skal benyttes til dette. 

 

Bygninger på eiendommen 

Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: 2006/2007 
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Arealer m.m. 
AREALBEREGNING 

Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 

3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller 

verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil 

er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. 

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og 

www.ntf.no 

 

De viktigste presiseringene er: 

Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. 

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen 

bruksenhet og/eller fellesareal. 

Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. 

 

Måleverdige AREALER 

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i 

åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med 

byggeforskriftene selv om de er måleverdige. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. 

 

 

Bygg A: Næringseiendom - arealer 

Etasje    Bruttoareal (BTA)       

1. etg.  1380        

2, etg,  1380         

Sum  2760      

 

Bygg A: Næringseiendom – romfordeling 

1. et. Adkomst/trapperom, spiserom/kantine, kjøkken, 2 garderober, 2 kontorfløyer, HC toalettrom, tekniske rom, 

boder/kott.  

2. et. Trapperom, 2 møterom, 2 garderober, HC toalettrom, 2 kontorfløyer.  

 

Kommentarer til arealberegningen 

Arealer er hentet fra tegninger datert 05.10.2006. 

Kommentarer til planløsningen 

Planløsninger er tilpasset leietagers bruk, tilpasninger og eventuelle oppdelinger fremstår som 

kurant.  
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  

 

Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

Vurdering  

TG: 1 

Antatt støpte betong fundamenter på stabile masser som sprengstein over fjell. Det er ikke 

benyttet pæler i grunnen.  

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på befaringsdagen.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel 10 - 40 år.  

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel plasstøpt betong 

15 - 40 år 

 

Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

Vurdering  

TG: 1 

Drenering etablert med drenerende masser rundt bygget, takvann til sluk med rør gjennom 

bygget til drenssystem.  

Drenering antas å ivareta sin hovedfunksjon. Som en del av det normale vedlikeholdet bør det 

påregnes gjennomspyling av drensrør/drenering tidvis.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for drenering er 20-60 år. 
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader 
Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres 

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. 

Vurdering 

TG: 1 

Bygget er oppført i bærende stål med sandwichelementer e.l. fasader er platetekket med 

lakkerte stålplater og stedvis forblendet med teglstein.  

Det er på befaringsdagen kun observert normal elde og slitasje utover noen bulker i stålplater.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

Antatt normal levetid for panelplater. reparasjon er 20-60 år 

Antatt normal levetid for pussede fasader er 10-40 år 

 

Vinduer og dører 

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig 

valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig 

funksjonstestet. 

Vurdering  

TG: 1 

Vinduer med isolerglass i trekarmer med utvendig aluminiumbeslag fra byggeår.   

Vinduer er generelt godt vedlikeholdt. Som følge av alder kan det ikke utelukkes punkterte 

vindusglass.  

TG: 1 

Ytterdører med isolerglass i aluminiumkarmer fra byggeår, tetter greit til karm på 

befaringsdagen. Innvendige dører i platetekket tre samt noen i stål. Rømningsdører i stål.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for trevinduer er 20-60 år. 

Antatt normal levetid for kontroll og justeringer er 2-8 år. 

Normal garantitid på isolerglass er 10 år. 

Antatt normal levetid for innvendige tredører 30 - 50 år 

Antatt normal levetid for utvendig tredører 20 - 40 år 
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Takkonstruksjon 
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder. Tilfeldige 

stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. 

Vurdering  

TG: 1 

Takkonstruksjoner med bærende gitterdragere i stål med isolasjon og tekking over korrugerte 

stålplater.  

Etasjeskillere mot 2. etg. etablert med betonghulldekker av betong e.l. på stålchassis. 

 

Taktekking 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. 

Vurdering  

TG: 2 

Taktekking med folie, sarnafil e.l. fra 2006. 

Det er ikke observert avvik av betydning utover at det er vannansamling på tak stedvis og behov 

for rensing av sluk.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

Antatt normal levetid for gesims-takbeslag er 15-35 år. 

Antatt normal levetid for vindskier og israfter er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for snøfangerutstyr. 20 – 40 år. 

Antatt normal levetid for taksikringsutstyr / takstige 20 – 40 år. 
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Renner, nedløp og beslag 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. 

Vurdering  

TG: 2 

Takrenner og beslag i plastbelagt stål e.l. fra byggeår. 

På vannbrett for vinduer i teglfasader ser det ut til å mangle oppbrett på beslag mot tegl på 

sidene, dette kan føre til at vann renner inn i disse områdene. Noen beslag er fuget til vegg uten 

å være ført inn under kledning.  

Eventuell bruk av fugemasse må anses å være en midlertidig løsning som krever jevnlig 

vedlikehold.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for takrenner i plastbelagt stål og sink er 22-35 år. 

Antatt normal levetid for ventilasjonshetter er 20-40 år. 

Antatt normal levetid for overgang tak-vegg og skottrenner beslag er 15-30 år. 

 

Toalettrom i bygget 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

Vurdering  

TG: 1 

Det er to HC toalettrom i bygget, ett for hvert plan, innredet med servant og toalett. Det er 

avtrekk i tak med tilluft i dør. Det er lagt fliser på gulv og vegger. Toalettrom er fra byggeår.  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen utover normal bruksslitasje.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Garderober 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

Vurdering  

TG: 1 

Det er to garderoberom i bygget, ett for hvert plan, med fliser på gulver og vegger. Avtrekk i tak 

med tilluft. For garderobe i 1. etg. er det 6 toalettrom med toalett og servant samt tre servanter i 

garderoben. For garderobe i 2. etg. er det tre dusjrom, 4 toalettrom med toalett og servant samt 

tre servanter i garderoben. Rommene er fra 2006.  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen utover normal bruksslitasje.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 

 

Kjøkken  
Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder 

som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. 

Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 

Vurdering 

TG: 1 

Kjøkken i 1. etg. kantine er innredet med slette fronter, det er komfyr med ventilator, det er 

installert oppvaskmaskin og kjølerom. Det er belegg på gulvet. Kjøkkeninnredning er fra 2006. 

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen utover normal bruksslitasje.  

TG: 1 

Tekjøkken i bygget, totalt 5 stk. Det er slette hvite fronter og utslagsvask. Det er belegg på gulv.  

Innredning er stedvis overflatebehandlet i 2017. Det er kun observert normal elde og slitasje.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 
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Innvendige overflater 
Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom 

på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. 

Vurdering  

TG: 1 

Gulv har for det meste belegg i kontor og ganger. Det er flis ved inngang og våtrom. Vegger har 

malte flater på gipsplater. Himlinger med gips og letthimling. Trapp i malt stål med flis i trinn. 

Overflater gulv er i hovedsak fra 2006, med unntak av kantine som fikk nytt belegg i 2017. Alle 

vegger og deler av himlinger er overflatebehandlet i 2017.  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen utover normal bruksslitasje.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år 

Antatt normal levetid for vinyltapet / veggtapet 5-10 år 

Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år 

Antatt normal levetid for mosaikkfliser m/ /tettesjikt 10-20 år 

Antatt normal levetid for epoxy o.lign 6-12 år 

Antatt normal levetid for vinylgulv 10-20 år 

Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 – 16 år 

Antatt normal levetid for asbestsementplater (eternitplater) 20- 40 år 

Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett o.lign. 8 – 16 år 
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VVS 

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder 

og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller 

andre godkjente dokumenter. 

Vurdering 

TG: 1 

Vannrør med inntak i plast fra 2006. 3 stk stoppekran og 2 stk vannmåler i bøttekott 1. etg. Rør i 

bygget med rør i rørsystem. Samleskap er plassert i kott ved toalettromkjerner samt ved 

kjøkken. Kursangivelse er ikke montert.  

Avløpsrør i stål og noe plast, opplyst offentlig tilknyttet.  

Varmtvannsbereder i bøttekott 1. etg. på 200 liter fra 2006 og 287 liter fra 2007 samt en i 

bøttekott i 2. etg. på 200 liter fra 2007.  

 

Det ble ikke påvist funksjonsvikt på befaringsdagen, tilstandsgrad 2 satt grunnet alder/tilstand på 

deler av anlegget/varmtvannsbereder. 

 

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 

Antatt normal levetid for varmtvannsbereder er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for soilsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for galvaniserte rør er 20-40 år. 

Antatt normal levetid for soilrør er 25-50 år. 
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Elektrisk anlegg 

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. 

På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis 

dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 

Vurdering 

Hovedtavle er plassert i bod 2. etg, det er underfordeler i 1. etg. Inntakskurs er på 630 amp. 

Underfordeler kurser 4 x 250 amp. Hovedtavlen og deler av anlegget er skiftet i 2017. Det er 

installert el-biluttak for 16 biler med kapasitet for utvidelse med ytterligere 8.  

Anlegget har automatsikringer.  

Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig 

vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for 

å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da bygget ble bygget. Dette gjelder 

spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år. 

 

Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter 1.juli 1999 bør fremskaffes. 

Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument. 

 

Levetid 

Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år 

Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år 
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Diverse utstyr 
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. 

Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. 

Vurdering 

Ventilasjonsanlegg med varmepumpe luft til luft for serverrom. Utedel på tak.  

Ventilasjonsanlegg for bygget med aggregat på tak. Anlegget er levert av Gunner Karlsen AS. Det 

er klimakjøling med 4 x 38 KW kjølekompressorer samt kjølebatteri. Det er roterende 

varmeveksler samt varmebatteri. Anlegget er styrt for økonomisk drift hvor varmeveksler slår 

inn før eventuelt varmebatteri. Anlegget er ikke funksjonstestet. Det er opplyst at anlegget har 

stått på laveste kapasitet siste tiden som følge av at bygget er tomt. Fullt gjennomsyn og service 

på anlegget anbefales før full drift. Filter må påregnes skiftet.  

Det er montert brannslanger i hver fløy i bygget. Det er totalt fire røykluker i tak med styring fra 

panel ved hovedinngang. Det er brannvarslingsanlegg i bygget med Eltek Delta Compact sentral 

plassert ved hovedinngang.  

Det er tyverialarm med adgangskontroll i bygget.  

Det er montert gasspeis ved inngangsparti med løse gassflasker i skap ved siden av. Anlegget er 

fra 2006 og ikke funksjonstestet.  

Det er montert panelovner i bygget som hovedoppvarming, disse er fra byggeår. Trådløst 

styringssystem ble montert i 2017. Styringspanel i bod/teknisk rom.  

Det er montert styringssystem for lys, møterombooking o.l. i 2017, tavler strategisk plassert i 

bygget.  

Det er montert heis for rullestolbrukere av typen Artico A1 2007. Heisen har ikke egen dør eller 

egne vegger, sjakt vil derfor være tilgjengelig ved bruk, noe som kan skape klemsituasjoner ved 

uansvarlig bruk. Avstengning av heisen anbefales når den ikke er i bruk.  

Det er opplyst at serverrom er bygget som brannsikret rom med EI 30-krav.  

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner 

utover fabrikkgaranti. 

Det må påregnes etablert avtaler om internkontroll/service/vedlikeholdsavtale på de fleste 

tekniske installasjoner. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på slike avtaler, men det antas at 

dette er på plass for flere av forholdene.  
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Terrengforhold 
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. 

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

Vurdering 

TG: 1 

Svakt skrånende tomt, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser. Det er greit med plass 

for større lastebiler. Det er noe plener rundt bygget.  

TG: 2 

Deler av tomten bak bygget fremstår som manglende opparbeidet, det er mulighet for 

etablering av biloppstillingsplasser på området.  

Terrenget ligger stedvis høyt opp mot innvendig gulv, dette kan fuktbelaste bygget unødig og bør 

påregnes endret med terrengtilpasning. Det er stedvis manglende fall ut fra bygget, dette gjelder 

spesielt på baksiden, hvor det bør påregnes gjennomført tiltak med justering av terreng.  
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1. GRUNNBOKSUTSKRIFT OG SERVITUTTER 

2. INFOLAND SANDEFJORD KOMMUNE 
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6. AKSJEKJØPEKONTRAKT 

ts
Utheving





Aksjebok

Klient Bagto Eiendom AS

Fødsels-/org.nr 997 818 326

Aksjebok for ordinære aksjer pr 31.08.2018
Antall Andel Aksjenr

917 994 277
Christian Benneches Vei 16, 0286 OSLO

K. K. Sunde Eiendom AS 10 000,00 100,00000

Sum antall 10 000,00

Totalt 10 000,00

Maestro Årsoppgjør 1761_mas_7418 Side 1























Årsregnskap for 2016

BAGTO EIENDOM AS
3210 SANDEFJORD

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:
Miki Regnskap AS
Thor Dahlsgt. 1-3
3210 Sandefjord
Org.nr. 985148651

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2016
BAGTO EIENDOM AS

2016 2015Note

4 338 4121 4 222 068Annen driftsinntekt

4 338 412 4 222 068Sum driftsinntekter

(1 450 600)1,2 (1 450 600)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
(317 124)4 (217 740)Annen driftskostnad

(1 767 724) (1 668 340)Sum driftskostnader

2 570 688 2 553 728Driftsresultat

658 4 525Annen renteinntekt

658 4 525Sum finansinntekter

(1 446 027) (1 361 045)Annen rentekostnad

(1 446 027) (1 361 045)Sum finanskostnader

(1 445 369) (1 356 520)Netto finans

1 125 3191,3 1 197 209Ordinært resultat før skattekostnad

(404 601)1,3 (446 239)Skattekostnad på ordinært resultat

720 718 750 970Ordinært resultat

720 718 750 970Årsresultat

Overføringer

720 718 750 970Annen egenkapital

720 7186 750 970Sum



Balanse pr. 31. desember 2016
BAGTO EIENDOM AS

2016 2015Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

35 608 140 37 058 740Tomter, bygninger og annen fast eiendom

35 608 1401,2,9 37 058 740Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

15 1Investering i datterselskap

1 1Sum finansielle anleggsmidler

35 608 141 37 058 741Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

35 212 9 344Andre fordringer
12 159 2498 12 589 000Konsernfordringer

12 194 461 12 598 344Sum fordringer

91 630 15 081Bankinnskudd, kontanter og lignende

91 630 15 081Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

12 286 090 12 613 425Sum omløpsmidler

47 894 2311 49 672 166Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2016
BAGTO EIENDOM AS

2016 2015Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

100 0007 100 000Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 10,00)

100 000 100 000Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

2 887 1016 2 166 383Annen egenkapital

2 887 101 2 166 383Sum opptjent egenkapital

2 987 1016 2 266 383Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

182 7841,3 229 725Utsatt skatt

182 784 229 725Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

35 078 4069 37 601 134Gjeld til kredittinstitusjoner
6 276 0248 6 232 740Langsiktig konserngjeld
2 689 6978 2 671 147Gjeld til aksjonær

44 044 127 46 505 021Sum annen langsiktig gjeld

44 226 911 46 734 746Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

72 188 10 771Leverandørgjeld
451 5421,3 498 421Betalbar skatt
156 490 161 845Annen kortsiktig gjeld

680 220 671 037Sum kortsiktig gjeld

44 907 131 47 405 783Sum gjeld

47 894 2311 49 672 166Sum egenkapital og gjeld

Sandefjord 13.februar 2017
I styret for Bagto Eiendom AS

Gunnar Hvammen
Styrets leder

Bjørn Olaf Svindal
Styremedlem



Diverse opplysninger
Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til
aksjonær/nærstående

Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i skatteloven 
§ 9-14 i 2016? (RF-1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging
2016" skal i så fall sendes inn, se rettledningen)

Øvrig omsetning eks. mva.

Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner 
og mellomværender med nærstående, jf. skatteforvaltningsloven
§ 8-11 med forskrifter

For samvirkeforetak

Er selskapet nystiftet ved fisjon i 2016? 

Er omdannelsen i så fall gjennomført etter

reglene om skattefri omdannelse?

Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av

et børsnotert selskap?

Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av NUF,

enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap?

Hvis selskapet er nystiftet i 2016, oppgi stiftelsesdato

Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 2016,
er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? 

Er det foretatt overføringer av eiendeler som
etter forskrift av 19.11.99 nr. 1158 er skattefrie? Redegjørelse
skal i så fall vedlegges, jf. forskriften § 11-21-8

Skal selskapet behandles etter de særskilte
rederibeskatningsreglene i skatteloven § 8-10?

Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF-1197 post 770. Postene 
201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke fylles ut.

Ved fremføring av underskudd i post 232 menes her fradragsberettiget
finansunderskudd.

Utleie av formuesgjenstander

Salg av formuesgjenstander

Utleie av formuesgjenstand

Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander

Har selskapet ytt lån til eller stilt sikkerhet for 
aksjonær/nærstående etter asl./asal. §§ 8-7 og 8-8?

Gjelder meldingen
forhåndsfastsetting?

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - 
aksjeselskaper mv. 2016 

Navn og adresse Selskapstype Organisasjonsnummer

Endring i navn og postadresse må meldes til
Enhetsregisteret, Brønnøysund

Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 2016?

Oppgi i så fall org.nr.

Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 2016?

Oppgi i så fall org.nr.

Ja

Kontorkommune per 31.12.2016

Lånebeløp
per 31.12.                           

Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap

Lånebeløp
per 31.12.

Utbytte (totalt) besluttet utdelt i
2016/renter av egenkapitalbevis i 2016

Nei

Oppgi organisasjonsnummer til evt.

norsk konsernspiss, se rettledningen

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Omsetning med medlemmer
i eget lag eks. mva.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i eget lag eks. mva.:

Omsetning med medlemmer
i andre lag eks. mva.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i andre lag eks. mva.:

Sum omsetning: =

Andel av selskapets omsetning som
kommer fra medlemmer i eget lag i %: %

Ja Nei Inntektsår?

Selskapets inntekts-
førte renter av lånet

kr

Selskapets kostnads-
førte renter av lånetkr kr

og navn

og navn

(fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

(fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/
mellomværender over beløpsgrensene? 
(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomværender 2016" skal i så fall vedlegges)

Ja Nei

101

102

103

104

110

111

120

kr

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 6.10.2015

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 31.12

Har aksjonær/nærstående ytt lån til 
eller stilt sikkerhet for selskapet?

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet ytt lån eller stilt sikkerhet for

personlig aksjonær i selskapets morselskap?

Ja Nei

Har selskapet i løpet av 2016 fått endret eierforhold som følge av omorganisering 
eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernforhold
(mer enn 90 %) til nye selskaper? (fylles ut av selskap som har hatt
skatteposisjon som overstiger kr 1 mill. uten tilknytning til eiendel
eller gjeldspost, se rettledningen)

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omfattes av fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omfattes av fritaksmetoden, med fradragsberettiget tap?

Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig gevinst?

Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig tap?

Ja Nei

For rederi

Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye
innbetalt skatt, se rettledningen.

RF-1028B

Er selskapet direkte eller indirekte eiet av selskap i utlandet,

Er selskapet filial av utenlandsk selskap? Ja Nei

oppgi selskapsnavn
og land
(landkode)

Har selskapet i løpet av året deltatt i omorganisering over
landegrensene?

Ja Nei

Driver selskapet med utvinning av petroleum i utlandet? Ja Nei

Hvis ja: Omfatter filialregnskapet alle inntekter, kostnader,
eiendeler og gjeld for både hovedkontor og filial? Ja Nei

Har selskapet virksomhet med fast driftssted i annet land?

Hvis ja: Oppgi landkode:
Ja Nei

Lånebeløp per 6.10.2015

For foretak som er en del av et konsern som skal levere land-for-land rapportering

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.

kr

Navn på rapporteringspliktig foretak Landkode

kr

BAGTO EIENDOM AS

c/o Miki Regnskap AS, Thor Dahls gate 1-3

3210 SANDEFJORD

01 997 818 326

(0710) Sandefjord

15030312616

2 689 697 18 550



Justering overført fra RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Sum inntekter220

Anvendelse av framførbart underskudd (hentes fra post 284, men begrenses oppad til post 231)

Næringsinntekt                                          

Nettoinntekt av fast eiendom                            

Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) 

Andre inntekter (spesifiseres)

=

Inntekt Beløp i hele kroner

Fradrag i inntekten

=

Beregning av inntekt

Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom

Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post 370

Andre fradrag (spesifiseres)

Sum fradrag

÷

=

=Inntekt/underskudd (underskudd overføres til post 286)

Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 220 ÷ post 230)

Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag

Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved)

I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppgave 1, se rettledningen)

÷

I samsvar med næringsoppgave
og/eller oppgjørsblankett

Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven § 8-10
Netto positiv finansinntekt fra post 260

Beregnet øvrig inntekt, overføres fra RF-1197 post 792

Sum alminnelig inntekt =

Tonnasjeskatt 

Inntekt sokkel (i samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts)

Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts)

232

Kun samvirkeforetak. Tillegg for ikke fradragsberettiget etterbetaling (overstiger nettoinntekt
av medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgave 2/post 9980 i næringsoppgave 1.

233 +

Oversikt over framført underskudd i inntekt
Framført ubenyttet underskudd etter likningen for 2015

Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergivelse i 2016

Andel av underhåndsakkord og gjeldsettergivelse 
motregnet framført underskudd fra tidligere år

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse

Rest framført underskudd fra tidligere år

÷

=

Årets underskudd (hentes fra post 260)

=

Årets og framført kreditfradrag etter skatteloven § 16-31
Framført ubenyttet kreditfradrag for årene f.o.m. 1995 t.o.m. 2015

Fradragsberettiget andel av underliggende selskapsskatt for 2016

Sum

Anvendelse av kreditfradrag ved fastsettingen for 2016 ÷

Rest kreditfradrag til framføring =

Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, overført fra post 370 ÷

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd 
(begrenset oppad til post 286 og post 283)

÷

Anvendelse av framført underskudd fra tidligere år (hentes fra post 232) ÷

=

÷282    

231

240

252

260

230

225

224

223

222

210

209

207

202

201

261

262

264

265

270

280

281

283

284

285

286

287

291

292

293

294

295

Sum underskudd til framføring per 1.1.2017 =290

(for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap)

257

1 806 166

1 806 166

1 806 166

1 806 166

1 806 166



Negativt beløpt fra post 330 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her 
med postitiv fortegn og omregnes til et beløp som føres ut i høyre felt. Er beløpet i post 
330 positivt føres 0 i post 360.

360

Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i 2016 eller videre framføring
Postene 301 - 380 fylles ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra 2011 eller tidligere år til framføring

Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen

Sum positive midlertidige forskjeller 31.12.2016, se rettledningen

÷Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen

=Ved overdekning vil det framkomme en negativ differanse her. Dersom beløpet i denne posten er positivt kan ikke 
korreksjonsinntekt fra tidligere år fradragføres dette inntektsåret.

÷Sum negative midlertidige forskjeller 31.12.2016, se rettledningen

: 

Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra post 380 i selvangivelsen for 2015)

÷Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 2016 (det laveste av beløpet i post 365 og høyre felt i post 360)

Kun for kraftverkseiere: Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente

Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente

÷Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år per 1.1.2016, se rettledningen

+Avsetning til utbytte 31.12.2016 som er ført som egenkapital i balansen (post 2055 i RF-1167)

=Gjenstående korreksjonsinntekt til framføring etter fastsettingen for inntektsåret 2016

=

Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med 0,76
for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene

X = =

301

303

304

306

308

320

321

330

365

370

380

386

Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl. § 8-14
og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og andel i selskap med deltakerfastsetting

÷Kun for rederiselskap 
etter sktl. § 8-10 flg. 

309

=Sum postene 301, 308 og 309310

÷

Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.
Formuesverdi

P-ROM/boareal EierandelByggeår

Sum formuesverdi  - Beløpet overføres til post 401B på side 4 =

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune

Formuesverdi

P-ROM/boareal EierandelByggeår

Sum formuesverdi - Beløpet overføres til post 401C på side 4 =

Boligtype (se rettledningen)

Boligtype (se rettledningen)

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

P-ROM/boareal EierandelByggeårBoligtype (se rettledningen)
%

%
Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune P-ROM/boareal EierandelByggeårBoligtype (se rettledningen)
%

401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge

401B Selveide boliger i Norge



Flerboligbygninger i Norge

Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2017 (Er aksjekapitalen endret ved inn- eller
utbetaling fra/til aksjonærene mv. i inntektsåret, se rettledningen)

Antall Pålydende År Kurs

Formue                                                                                                                                    

a. Driftsløsøre

b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein

c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg

Skip, fiske- og fangstfartøy mv.

Ikke-avskrivbare driftsmidler

Fritidsbåt/lystyacht

Utestående fordringer

Panteobligasjoner og gjeldsbrev

Innskudd i innenlandske og utenlandske banker

Ihendehaverobligasjoner
av enhver art

Kontantbeholdning

Livsforsikringspoliser

=

Annen formue

Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med
verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post 460

Formuesverdi av aksjer i norske selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond

Formuesverdi av aksjer i utenlandske selskaper (skal spesifiseres)

=Sum bruttoformue

÷

=

Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen)

Selskapets bruttoformue (overført fra post 420)

Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet)

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi)

Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet)

=

÷Gjeld (overført fra post 440)

=

Underskrift
Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt
vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Dato Underskrift

         (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og
         andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg.

Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapital-
bevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper)

Gjeld (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke fastsatt
betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.)

Nettoformue 

Sum postene 460 - 463

Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet

Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet)

Navn på den som signerer oppgaven (som i folkeregisteret)

Sum post 409

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028

Beløp

Avskrivbart

driftsløsøre,

buskap, 

varer

o.l.

402

÷
Andel nettoformue fritatt for formueskatt (for visse forskningsinstitutter, se rettledningen).
Redegjørelse skal vedlegges.

445    

420    

490

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

421

422

430

440

450

460

461

462

463

470

475

480

485

Formue per 1.1.2017

Norsk næringseiendom (RF-1098)401A

Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098)401E

Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom, næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbruk m.v.)401D

Annen fast eiendom i
utlandet av enhver art

401F
Type eiendom Adresse FormuesverdiLand Sum post 401F

Type eiendom Adresse Kommune FormuesverdiS.nr.G. nr. B. nr. F.nr. Sum post 401D

Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side 3.401B

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side 3.401C

401G

Sum post 401GKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Formuesverdi
%

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i skattemeldingen helt eller delvis bli benyttet også av andre
offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.
Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

51 913 103

12 194 461

91 630

64 199 193

4 564 800

68 763 993

44 116 315

24 647 679

64 199 193

4 564 800

68 763 993

44 116 315

24 647 679

10 000

2 464,77

13.02.2017 Gunnar Hvammen



Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler

Kundefordringer per 31.12.201620162015

20152016

Næringsoppgave 2 for 2016

Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter

Foretaksopplysninger

Navn

Forretningsadresse

Postnummer og poststed

Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner

Varelager

Varer under tilvirkning

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata

Ferdige egentilvirkede varer

Innkjøpte varer for videresalg

Sum verdi av varelager

Skattemessig verdi
31.12.2015

Regnskapsmessig verdi
31.12.2015 (post 1400)

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg

 0230 Salgsinntekter  0240 Varekostnad  0250 Bruttofortjeneste

Regnskapsperiode Fra Til

FødselsnummerOrganisasjonsnummer
Antall årsverk i 

regnskapsåret

Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 ÷ post 0420)

Konstaterte tap på kundefordringer

Kredittsalg

x 4 x+

+

Hvilke regler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet?

Næring
(virksomhetens art)

Skattemessig verdi
31.12.2016

Regnskapsmessig verdi
31.12.2016 (post 1400)

Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende

Sum skattemessig verdi på fordringer

Nyetablert virksomhet i 2014 eller senere?

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ +

= == =

÷ =

÷ ÷

= =

+ +

= =

For samvirkeforetak

Skattepliktig næringsinntekt 0320 Skattepliktig næringsinntekt fra omsetning
        med egne medlemmer

Ja Nei

Buskap

Selvproduserte varer som 
skal nyttes i egen produksjon

Kun for 
jordbruk

+

+

+

+

+

+

+

+

IFRS

Regnskapslovens
alminnelige regler

Er bokføringsvalutaen en annen enn
norske kroner, jf. bokføringsforskriften § 4-2?

Type valuta(er)

Har foretaket årsregnskaps-
plikt etter regnskapsloven?

Ja Nei

0110 

0120

0130 

0140 

0150 

0160

0310

0410

0420

0430

0440

0450

For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner.

Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til skattemeldingen/selskapsmeldingen. 

Forskning, utvikling og
andre immatr. eiendeler

Tomter og andre 
grunnareal

Boliger inkl.
boligtomter

 Anskaffelse Salg

20162015

0510

0530

0540

Ja Nei

Forenklet IFRSRegnskapslovens regler
for små foretak

God regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner

Utregning av skattemessig verdi på fordringer

RF-1167B

Revisor og regnskapsfører

Er foretaket revisjonspliktig?

Revisors
navn Adresse

Revisors
org.nr.

Revisorselskapets
navn

Postnr.
/-sted

Regnskapsførers
navn

Forretningsadresse

Hvem har fylt ut næringsoppgaven?

Regnskapsførers
org.nr.

Er den løpende bokføringen utført 
av ekstern regnskapsfører?

Ja Nei

Valgt bort revisjonJa Nei

Valgt revisor/ekstern regnskapsfører som har 
utført den løpende bokføringen gjennom året

Foretaket selv Annen - oppgi hvem

NavnOrg.nr.

 Anskaffelse Salg

Postnr.
/-sted

Postnr.
/-sted

01.01.2016 31.12.2016

BAGTO EIENDOM AS

c/o Miki Regnskap AS, Thor Dahls gate 1-3 997 818 326 0

3210 SANDEFJORD

989 027 654 Hem-Langemyhr-Olsen AS

Marthe Bjørnstad Kirkegata 10 3211 SANDEFJORD

985 148 651 Miki Regnskap AS

Thor Dahlsgt. 1-3 3210 Sandefjord

4 222 068 4 338 412

0

12 194 461 12 598 344

12 194 461 12 598 344



Tap ved realisasjon av aksjer,
egenkap.bevis og fondsandeler 

Tap på fordringer

Tap ved avgang av
finansielle anleggsmidler

Gevinst ved avgang av
finansielle anleggsmidler

Gevinst ved avgang av immatr.
eiendeler og varige driftsmidler

Andre resultatkomponenter
for IFRS-foretak

Resultatregnskap ( i hele NOK)

Verdired. av finans. instru-
menter vurd. til virkelig verdi

Salgsinntekt og uttak,
avgiftspliktig

Forsikring og avgifter på
 transportmidler

Salgsinntekt og uttak,
avgiftsfri

Vedlikehold mv.
transportmidler

Salgsinntekt og uttak
utenfor merverdiavgiftsloven

Reise-, diett- og bilgodt-
gjørelse (opplysningspliktig)

Spesielle offentlige avgifter 
vedrørende salg

Reise- og diettkostnader 
(ikke opplysningspliktig)

Offentlig tilskudd/refusjon

Annen kostnad

Leieinntekt fast eiendom

Provisjonskostnad

Annen leieinntekt

Provisjonsinntekt

Tap ved avgang av immatr.
eiendeler og varige driftsmidler

Kontingenter

Annen driftsrelatert
inntekt

Forsikringspremie

Garanti- og servicekostnad

Sum driftsinntekter

Lisens, patentkostnad
og royalty

Varekostnad

Beholdn.endring av varer under
tilvirkning og ferdig tilv. varer

Fremmedytelse og 
underentreprise

Beholdn.endring av egen-
tilvirkede anleggsmidler ÷ ÷

Lønn, feriepenger mv.

Sum driftskostnader

Annen opplysningspliktig 
godtgjørelse

Netto positiv resultatandel 
vedr. invest. i DS,TS og FKV

Arbeidsgiveravgift

Renteinntekt fra foretak i
samme konsern

Opplysningspliktig
pensjonskostnad

Annen renteinntekt

Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS mv.

Valutagevinst (agio)

Annen personalkostnad

Avskrivning på varige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Verdiøkn. av finans. instru-
menter vurd. til virkelig verdi

Frakt og transportkostnad 
vedrørende salg

Nedskrivning av finansielle
eiendeler

Energi, brensel mv.
vedrørende produksjon

Rentekostnad til foretak i
samme konsern

Leie lokale Annen rentekostnad

Lys, varme Valutatap (disagio)

Renovasjon, vann, avløp,
renhold mv.

 Ordinært resultat

Leie maskiner, inventar,
transportmidler o.l.

Betalbar skatt

Verktøy, inventar mv. som
ikke skal aktiveres

Reparasjon og annet 
vedlikehold

Endring utsatt skatt/
skattefordel

Salgs- og reklamekostnader

Ekstraordinær inntekt

Fremmed tjeneste (regnskap
rev.hon., rådgivning o.l.)

Ekstraordinær kostnad

Elektronisk kommunikasjon,
porto mv.

Drivstoff transportmidler

2016 2015

Endring uopptjent inntekt

Nedskrivning på varige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Representasjonskostnader

Ordinært resultat før 
skattekostnad

Betalbar skatt

Endring utsatt skatt/
skattefordel

 Årsresultat/Totalresultat

Privat bruk av næringsbil ÷ ÷

Driftsresultat

Reparasjon og vedlikehold
bygning

Bilkostnader, bruk av
privat bil i næring

Sum finansinntekter

Netto neg. resultatandel vedr.
investering i DS, TS og FKV

Sum finanskostnader

Verdiendringer investerings-
eiendommer

Verdiendringer biologiske
eiendeler

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3695

3700

3850

3870

3900

4005

4295

4500

4995

5000

5300

5400

5420

5600

5900

6000

6050

6100

6200

6300

6340

6395

6400

6500

6600

6695

6700

6995

7000

7020

7040

7080

7099

7155

7165

7295

7330

7370

7490

7500

7565

7600

7700

7880

8030

8005

8050

8060

8080

8006

8100

8115

8130

8150

8160

8300

8320

8400

8500

8600

8620

÷ ÷

2016 2015

Inntekt av andre 
investeringer/utbytte

8090

8910

3880

3885

7885

7830

8174

Annen finanskostnad8179

Gevinst v/realisasjon av aksjer,
egenkap.bevis og fondsandeler

8074

Annen finansinntekt8079

4 338 412 4 222 068

4 338 412 4 222 068

1 450 600 1 450 600

100 683 94 730

179 950 84 900

931

36 365 36 235

126 944

1 767 724 1 668 340

2 570 688 2 553 728

658 4 525

658 4 525

1 446 027 1 361 045

1 446 027 1 361 045

1 125 319 1 197 209

451 542 498 421

-46 941 -52 182

720 718 750 970

720 718 750 970



Leverandørgjeld til selskap 
i samme konsern

Varelager

Biologiske eiendeler

OMLØPSMIDLER

Fond for urealiserte gevinster

Sum egenkapital og gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Påløpt rente

Lønn, feriepenger o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Forskudd fra kunder

Avsatt utbytte

Andre offentlige avgifter

Skyldig arbeidsgiveravgift

Skyldig merverdiavgift

Skattetrekk og andre trekk

Betalbar skatt, fastsatt

Betalbar skatt, ikke fastsatt

Gjeld til kredittinstitusjoner

Annen langsiktig gjeld

Stille interessentinnskudd og 
ansvarlig lånekapital

Gjeld til selskap i 
samme konsern

Gjeld til kredittinstitusjoner

Utsatt skatt

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd

Kontanter

Andre obligasjoner og 
sertifikater

Markedsbaserte obligasjoner,
sertifikater mv.

Markedsbaserte aksjer og
verdipapirfondsandeler

Ikke-markedsbaserte aksjer og 
andeler

Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer på selskap i
samme konsern

Opptjent, ikke fakturert
driftsinntekt

Sum anleggsmidler

Andre fordringer

Fordringer på ansatte

Fordringer på personlige
eiere, styremedl. o.l.

Obligasjoner

Investeringer i aksjer, andeler 
og verdipapirfondsandeler

Lån til tilknyttet selskap og
felles kontrollert virksomhet

Investeringer i andre 
tilknyttede selskap

Lån til foretak i samme 
konsern

Uopptjent inntekt

Forskning og utvikling Aksjekap./EK andre foretak

Goodwill
(saldogruppe b)

Egne aksjer (negativt beløp)

Forretningsbygg
(saldogruppe i)

Overkurs

Bygg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)

Anlegg, maskiner
 under utførelse

Andre driftsmidler

Fond for vurderingsforskjeller

Tomter og andre grunnarealer

Bolig inkl. boligtomter,
hytter mv.

Annen egenkapital
Felleseid andelskapital

Personbiler, maskiner, 
inventar mv. (saldogruppe d)

Skip, rigger mv.
(saldogruppe e)

Fly, helikopter mv.
(saldogruppe f)

Varebiler, drosjebiler o.l.
(saldogruppe c1)

Pensjonsforpliktelser

Kontormaskiner o.l.
 (saldogruppe a)

Investeringer i tilknyttede
selskap med deltakerfastsetting

Uopptjent inntekt

Avsetninger
for forpliktelser

Kundefordringer eksklusive
på selskap i samme konsern

Konvertible lån

Obligasjonslån

Konvertible lån

Obligasjonslån

Krav på innbetaling av
selskapskapital

Eiendeler 2016 Egenkapital og gjeld2015 2016 2015

Sum egenkapital

Konsesjoner, patenter, lisenser,
varemerker o.l. rettigheter

Utsatt skattefordel

Investeringer i datter- og konsern-
selskap med deltakerfastsetting

Investeringer i andre datter- og 
konsernselskap

Sum langsiktig gjeld

Andre finansielle instrumenter

Udekket tap

Gjeld til selskap i 
samme konsern

INNSKUTT EGENKAPITALANLEGGSMIDLER

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen innskutt egenkapital

Elektroteknisk utrustning i 
kraftforetak mv. (saldogr. g)

Kortsiktige fordringer mot
personlig eier/styremedl. o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Avsatt utbytte (jf. IFRS)

Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK)

Investeringseiendommer

1020

1000

1070

1080

1105

1115

1117

1130

1150

1160

1180

1205

1221

1225

1238

1280

1290

1312

1313

1320

1331

1332

1340

1350

1360

1370

1380

1390

1400

1500

1530

1560

1565

1570

1780

1800

1810

1830

1840

1880

1900

1920

1490

2010

2000

2020

2030

2043

2045

2059

2055

2080

2100

2120

2160

2180

2200

2210

2220

2250

2260

2280

2290

2310

2320

2380

2400

2460

2500

2510

2600

2740

2770

2790

2800

2900

2910

2920

2949

2950

2970

2980

2990

Netto pensjonsmidler1395

Fast teknisk installasjon
i bygninger (saldogruppe j)1120

Derivater2330

Leverandørgjeld

Derivater2130

Vogntog, lastebiler
og busser (saldogruppe c2)1239

Kundefordringer på selskap
i samme konsern1501

32 340 300 33 790 900

3 267 840 3 267 840

1 1

35 608 141 37 058 741

12 159 249 12 589 000

35 212 9 344

91 630 15 081

12 286 090 12 613 425

47 894 231 49 672 166

100 000 100 000

2 887 101 2 166 383

2 987 101 2 266 383

182 784 229 725

35 078 406 37 601 134

2 689 697 2 671 147

6 276 024 6 232 740

44 226 911 46 734 746

72 188 10 771

451 542 498 421

156 490 161 845

680 220 671 037

47 894 231 49 672 166



+ Fradragsberettiget tap fra RF-1109

Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl §§ 2-39 (2)
og 6-91

Kontrollsum 

Revisors
underskrift

Henvendelse
rettes til

Telefonnr.Underskrift Dato

Type Næring

B

Post 0999 fordelt 
på næringer

ID
(For eks.
1, 2, 3 
m.v.)

Skattepliktig
inntekt fordelt 

på næringer Innehaver
Ektefelle/

registrert partner

Beløp under E overføres
til RF-1224 og RF-1030 For eventuell fordeling

Korreksjoner for
primærnæringer,
se rettledningen.

C E F G

0402

Kolonnene A, B og E  skal nyttes av alle. I kolonne ID skal 
næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men 
med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt.

A

0403

Postnummer i 
RF-1030

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167:
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF-1167, helt eller delvis bli benyttet også
av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning
kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

3 % av netto skattefrie inntekter etter
fritaksmetoden og 3 % av utdeling fra
selskap med deltakerfastsetting

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sum tillegg i næringsinntekten

Negativ skattekostnad

Ikke fradragsberettigede kontingenter

Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2)

Ikke fradragsberettigede
representasjonskostnader

Emisjons- og stiftelseskostnader +

Rentekostnad på fastsatt skatt +

Endring i midlertidige forskjeller
fra post 100 i RF-1217

+

Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til skattemeldingen (Unntak: AS mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk
og/eller reindrift må bruke tabellen under). Selskap med deltakerfastsetting overfører beløpet til selskapsmeldingen. =

Tilbakeføring
av enkelte
inntekter og
kostnader fra
resultat-
regnskapet

Næringsinntekt/
-underskudd

Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal
aksjeselskap mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk og/eller reindrift bruke tabellen.

Beregning av næringsinntekt

0877

0610

0621

0670

0999

0611 +

Skattekostnad0620 +

Underskuddsandel av investering i DS, TS
og FKV (se post 8006)

+0630

Verdireduksjon av finansielle instrumenter
vurdert til virkelig verdi 

+0631

Nedskriving på aksjer og andre
verdipapir kostnadsført i året

+0632

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av
aksjer og andre finansielle instrumenter

+0633

Tillbakeføring av inntektsført utbytte
(fylles ut av både selskaper og andre)

0815

Resultatført konsernbidrag +0816

Andel av regnskapsmessig underskudd
i selskap med deltakerfastsetting

+0635

Regnskapsmessig tap ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

+0636

Andre ikke fradragsberettigede kostnader
inkl. resultatførte gaver

+0640

Skattepliktig gevinst fra RF-1359 +0650

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv
tillegg etter skatteloven §16-30 femte ledd

0652

Skattemessig overskudd på andel
i selskap med deltakerfastsetting

+0655

Skattepliktig gevinst ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

+0656

Rentekostnader ført i resultatregnskapet +0660

Avkastning på livsforsikring
ført i resultatregnskapet

+0861

Egne sykepenger ført som
inntekt i resultatregnskapet

+0865

Poster som
bare fylles ut
av enkelt-
personforetak.
(Enkelte AS,
se rettledn.)

+

Korreksjon for foreslått utbytte fra DS
og TS ved bruk av egenkapitalmetoden.
(kun skattepliktig utbytte) +

0671

Andre inntekter +0679 +

Sum fradrag i næringsinntekten =

Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil 0678 +

Sum =

Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Overstiger utdelingene fradragsrammen
jf. post 0320, føres differansen til inntekt i skattemeldingen (RF-1028) post 233

0980 For samvirke-
foretak

÷

0820

Renteinntekt på tilbakebetalt skatt0821

Overskuddsandel av investering i DS, TS
og FKV (se post 8005)

0830

Verdiøkning av finansielle instrumenter
vurdert til virkelig verdi 

0831

Reversering av tidligere nedskrivning på
aksjer og andre verdipapir inntektsført i året

0832

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av aksjer og andre finansielle instrumenter

0833

Andel av regnskapsmessig overskudd
i selskap med deltakerfastsetting

0835

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

0836

Andre skattefrie inntekter0840

Fradragsberettiget tap fra RF-13590850

Skattemessig underskudd på andel
i selskap med deltakerfastsetting

0855

Fradragsberettiget tap ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

0856

Renteinntekter ført i resultatregnskapet 0860

Endring i midlertidige forskjeller
fra post 100 i RF-1217

0870

Andre fradrag0879

Andre 
poster

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i venstre kolonne)0900 +

Sum fradrag i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i høyre kolonne)0910 ÷

0653
+

Poster som
ikke fylles ut
av enkelt-
personforetak.
Slike inntekter 
og fradrag
fylles ut
direkte i 
skatte-
meldingen 
for personlige 
skattytere.

0645 +

E-postadresse

0875Skattepliktig gevinst fra RF-11090675 +

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

404 601

447

680 400

1 085 448

720 718

1 085 448

1 806 166

1 806 166

13.02.2017 90 89 99 99

Gunnar Hvammen



Ervervsdato hvis det er realisert driftsmidler som helt/
delvis er finansiert med tilskudd til investering i distriktene 
etter forskrift gitt av Kongen

Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vises til rettledning RF-1270

Avskrivning 2016

Skjema nr.    

Navn Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102
Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 
111 i fjorårets skjema)

103 Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler -

104a Nyanskaffelser - kostpris +

104b Nyanskaffelser - påkostninger +

104c Nedskrivning på nyanskaffelser med 
salgsgevinst etter sktl § 14-70 -

104d Offentlige tilskudd o.l.
i forbindelse med nyanskaffelser -

105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak =

106 Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi
ved uttak av driftsmidler -

107 Herav inntektsført i år
(jf sktl § 14-44) +

108 Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo
for gruppe a, b, c, d eller j og ev. gevinst/tap ved
realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i =

109 Overført til gevinst- og tapskonto. Gevinster
føres med + tegn, tap føres med - tegn.

110a Årets saldoavskrivning(-)/ev. innteksføring(+)
av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Overføres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-
bygg
anskaffet 
før 
1.1.1984

Ev. gårds- og bruksnr. 
ev. seksjonsnr.

Ev. gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrevet verdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense for avskrivning

Type
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Ja Nei

Overføres
til

116

Er det fortsatt fysiske driftsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av inngående mva

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Type
næring

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Overføres
til

NeiJa

Saldogruppe

RF-1084B

For lineære avskrivninger se side 2

110b 10 % avskrivning for saldogruppe d for nyanskaffelser/
påkostninger (post 104a og post 104b) - -

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: ervervet forretningsverdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 20 (22 %)
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 % ( + 10 % år 1)
Gruppe e: skip mv. 14 %
Gruppe f: fly, helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft
               og elektroteknisk utrustning i kraftforetak,
               og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet 5 %
Gruppe h: bygg og anlegg mv. 4 (10) (6) %
Gruppe i: forretningsbygg 2 %
Gruppe j: fast teknisk installasjon i bygninger 10 %

1 av 1

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326

c/o Miki Regnskap AS, Thor Dahls gate 1-3

3210 SANDEFJORD (0710) Sandefjord

1

h

4,00

Annen næring

19 257 200

19 257 200

19 257 200

-770 200

18 487 000

2

d

0,00

Annen næring

0

0

0
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=

Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning
(RF-1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet.

DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL

1

Forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier 2016

=Forskjeller/endringer i forskjeller

÷Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen

BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke
aktivert (balanseført)
Regnskapsmessig verdi av leasingobjekt ført i balansen

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier

Endring i forskjeller
31.12.201631.12.2015

I II III

Skattemessig verdi på driftsmidler ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller ÷ =

Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Skattemessig verdi varebeholdning ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) + +

Skattemessig verdi på fordringer (se Næringsoppgave 2 post 0450) ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

÷

÷ = =

Regnskapsmessig verdi på driftsmidler

LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA

Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld

TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT

VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER

Regnskapsmessig verdi varebeholdning

UTESTÅENDE FORDRINGER

Regnskapsmessig verdi på kundefordringer

Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som 
avgis i dette skjema, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som 
har hjemmel til å innhente de samme opplysningene,jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 
og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret 
på telefon 75 00 75 00.

2

3

11

12

13

21

22

23

31

32

33

41

42

43

44

46

47

48

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217

Foretaksopplysninger

Navn Fødselsnummer Organisasjonsnummer

RF-1217B

Skattemessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ =

FORDRINGER OG GJELD ETTER FORDRINGSMODELLEN

Regnskapsmessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen38

39

40

Fastsatt med hjemmel i
skatteforvaltningsloven § 8-2
og § 8-14 med forskrift.

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326

37 058 740 35 608 140

22 525 040 21 754 840

14 533 700 13 853 300 680 400

12 598 344 12 194 461

12 598 344 12 194 461

0 0



Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap

Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor (gjelder bare for upersonlig skattyter)

Andre forskjeller

Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

=OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET

=

=

=

BETINGETE SKATTEFRIE GEVINSTER

SALDO PÅ GEVINST- OG TAPSKONTO

REGNSKAPSMESSIG UOPPTJENT INNTEKT

REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER =

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier Endring i forskjeller

III
31.12.2016

II
31.12.2015

I

÷ ÷ ÷ =

÷ ÷

SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV.
Beløp som ved årets utgang er avsatt til tilskudd til premiefond for betaling
etter utgangen av inntektsåret

Differanse mellom balanseført verdi og virkelig verdi på fusjons-/fisjonstidspunktet ved skattemessig kontinuitet

REGNSKAPSMESSIG AVSETNING TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER SOM ER FØRT I BALANSEN

NETTO PENSJONSMIDLER

÷ =

÷ =

÷ =

÷
+

Fradrag for skattefri gevinst (vederlag ÷ skattemessig verdi) ved overdragelse av eiendel til selskap i samme
konsern etter forskrift om skattfrie overføringer 

÷

Tillegg for differanse mellom skattemessig inngangsverdi og vederlag på overføringstidspunktet på eiendel 
overført fra selskap i samme konsern etter forskrift om skattefri overføring 

+

Sum endringer i forskjeller fra postene ovenfor. Positivt beløp overføres til post 0670 på side 4 i Næringsoppgave 2, og negativt 
beløp til post 0870 i Næringsoppgave 2. Det kan også føres  i post 7550 i Næringsoppgave 3, eller post 6550 i Næringsoppgave 4. =

AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER MV.
Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv.

Skattemessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv. ÷ ÷

Forskjeller

ANDELER I SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING
Regnskapsmessig verdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting

Skattemessig inngangsverdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting ÷ ÷

Forskjeller inngangsverdi

AKKUMULERT FREMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD

Omregnet ubenyttet kreditfradrag til fremføring

Fremførbar korreksjonsinntekt til og med 2015

Sum skattereduserende forskjeller ovenfor

Fremførbar ubenyttet korreksjonsinntekt etter reduksjon
for anvendt beløp i 2016

Sum skatteøkende forskjeller

Sum skattereduserende forskjeller inkludert korreksjonsinntekt 

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Dato Underskrift

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel

Underskrift

÷÷

÷

÷

÷÷

ANDRE FORSKJELLER 
÷ =

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷

÷

÷ =

÷

51

52

53

54

70

72

73

74

81

82

82

91

93

94

100

111

112

113

121

122

123

130

140

145

150

155

165

170

180

181

182

RESULTATFORSKJELLER PÅ ANDELER I SELSKAP MED
DELTAKERFASTSETTING

124

Differanse mellom skattemessige verdier og balanseført/virkelig verdi ved omdannelse til aksjeselskap med
skattemessig kontinuitet

÷
+

92

115

Avskåret rentefradrag til fremføring ÷ ÷157

680 400

14 533 700 13 853 300

-13 614 800 -13 091 700

918 900 761 600

13.02.2017



Avstemming av egenkapital 2016

Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2015 og utdelt utbytte i 2016

Navn Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat

Avsatt utbytte for 2016 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte
oppgitt i noter i årsregnskapet for 2015 som ble utdelt i 2016 for IFRS-foretak -

Mottatt konsernbidrag +

Avgitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - kontanter -

Gjeldsettergivelse +

Kjøp av egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesifiseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - andre eiendeler -

Salg av egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konvertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167), næringsoppgave 3 (RF-1170) og næringsoppgave 4 (RF-1173).
Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2. 
Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2. 

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på sist fastsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utbytte i løpet av året, basert på årets regnskap -102C

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326

2 266 383

2 266 383

720 718

2 987 101



Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

Kontantuttak

Uttak av driftsmidler

Uttak av varer og tjenester

Bolig i næringsbygg

Lys og varme privat

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Diverse andre private kostnader

Skatter

Privat bruk av næringsbil

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

Sum privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat  (post 9200 i RF 1167)

Privatkonto, (post 450 nedenfor)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrift

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B

For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema,
RF-1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de
samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan
fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

-

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi per 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B =

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,
avstemming av egenkapital

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og
selskap med deltakerfastsetting

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven
§ 8-2 og § 8-14 med forskrift.

13.02.2017



Siste innrapporterte utleieinntekt

Kryss av for hva slags
eiendom dette er

Faktisk utleieinntekt omregnet til årlig utleieinntekt

Har du svart c i post 132 i fyller du ikke ut denne
posten. Fyll i stedet ut post 147.

116 Matrikkelnummer for 
      hoveddelen av eiendommen

Organisasjonsnummer

Formue av næringseiendom 2016

Oppgave Av i altNavn

Dette skjemaet skal leveres av skattyter eller selskap med deltakerfastsetting som ved utgangen av inntektsåret eier næringseiendom. Er selskapet i sin helhet eid
direkte eller indirekte av et børsnotert selskap eller av personer eller instiusjoner som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30, skal ikke skjemaet leveres. 
Det skal i utgangspunktet leveres ett skjema per eiendom/matrikkelenhet. Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF-1099B.

Del I. Opplysninger om næringseiendommen

102 Eiendommens adresse101 Land

Omregning til årlig utleieinntekt

I 
Utleid areal

(ant. kvadratmeter)

II 
Faktisk brutto 

utleieinntekt i året

III 
Omregnet til utleieinntekt 

for hele året

Kryss av for hva eiendommen

i hovedsak brukes til

(eiendomstype)

Utendørs parkeringsplass Utendørs havneareal Annen tomt (grunnareal)

Inntekt ved utleie av deler av næringseiendommen
Fylles bare ut hvis du har svart b i post 132

utleid

areal
/ x =

samlet

areal
Stipulert utleieinntekt
for eiendommen

Beløpet fra post
145 kolonne III

Industri

Verksted Hotell

Lager Butikk/kjøpesenter

Fritidseiendom Annet

Kontor

I 
Kommune

III 
Bruksnummer

IV 
Festenummer

V 
Seksjonsnummer

II 
Gårdsnummer

117 Matrikkelnummer 
      for tilknyttede deler 
      av eiendommen 
      (se rettledningen)

Tilknyttet 
enhet 1

Tilknyttet 
enhet 2

Post 116 og 117 fylles ikke ut for eiendom i utlandet

Fødselsnummer

Var dette en utleieeiendom ved utgangen
av inntektsåret?

120 Ja Nei Svarer du nei på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet. I rettledningen kan du
lese om hva begrepet utleieiendom betyr i denne sammenhengen her.

Del II. Utleieverdi for utleid næringseiendom
Fylles bare ut hvis du svarte ja i post 120

Har du levert RF-1098 og fylt ut del II 

for både inntektsåret 2014 og 2015?
131

Hvordan ble utleieeiendommen benyttet i inntektsåret 2016?132 a) Hele eiendommen
var utleid

b) Deler av eiendommen
var utleid

c) Eiendommen var
ubenyttet

Utgjør bygningene utleieeiendommens
hovedfunksjon?

133 Ja Nei Svarer du ja skal du etterpå fylle ut post 135.
Svarer du nei skal du i stedet fylle ut post 136.

135

136

Her oppgir du leieinntekt for bebygget og annet areal

145

Inntektsbortfall i hele 2016

147 Fyll ut denne posten hvis du har svart c i post 132. Her fører du sist
innrapporterte utleieinntekt fra RF-1098.

150

Gjennomsnittlig utleieinntekt

Fylles bare ut hvis du har svart ja i post 131

Inntektsårets brutto
utleieinntekt

160 Har du svart a i post 132 fører du beløpet fra post 145 kolonne III.
Har du svart b i post 132 fører du beløpet fra post 150 høyre felt.

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2015

161 Se rettledningen

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2014

162 Se rettledningen

Sum163 =

Gjennomnsnittlig uteieinntekt167 Her fører du summen i post 163 dividert på 3

RF-1098B

Eide du eiendommen i sameie
ved utgangen av inntektsåret?

118 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet fyller du ut eierandelen i post 295.

Var eiendommen under oppføring
ved utgangen av inntektsåret?

119 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet.

Ja Nei

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326 1 1

(NO) NORGE Kullerød Nord

(0710) Sandefjord 34 102

2 790 4 183 432 4 183 432

4 183 432

4 071 244

3 994 484

12 249 160

4 083 053



Maksimalgrense for 

formuesverdi

Formuesverdi

Beregnet utleieverdi for ikke-utleid næringseindom

Eiendomstype

Eiendommens

markedsverdi

Formuesverdien fra post 295 høyre felt overfører du til

- post 401A eller 401E i RF-1028 Skattemelding for inntekts- og formuesskatt – aksjeselskaper mv

- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for inntekts- og formuesskatt – personlig næringsdrivende mv.

- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for inntekts- og formuesskatt – lønnstakere og pensjonister

- post 510A eller 510E i RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Underskrift

Dato Underskrift

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

Maksimalgrense for formuesverdi for næringseiendommen

96 %X =

Posten fylles bare ut hvis du kan dokumentere at formuesverdien du har beregnet i post 280 eller post 283 høyre felt,
er høyere enn 96 % av eiendommens markedsverdi

Del III. Utleieverdi for ikke-utleid norsk næringseiendom
Svarte du ja i post 119 eller nei i post 120 fyller du ut disse postene

273 Industri

Verksted

Lager

Hotell

Butikk/kjøpesenter

Eiendom hvor tomt/grunnareal
utgjør eiendommens hovedfunksjon

Kontor

Annet

276

Eiendommens areal i
kvadratmeter X 0,9

= Beregnet
utleieverdiKalkulasjonsfaktor

Beregnet kvadratmeterleie og kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

X
Beregnet
kvadratmeterleie

Del IV. Formuesverdi for næringseiendommen
Del IV skal fylles ut av alle

Beregnet formuesverdi

280 Her fører du 80 % av utleieverdien i post 176 eller 276

290

Formuesverdien fra post 280, post 283 høyre felt eller
maksimalgrensen i post 290 høyre felt

295 Eierandel % =

Formuesverdi

Beregnet utleieverdi
for utleid næringseiendom

Beregnet utleieverdi

176 Sjekk mot post 131 og 132 for å finne hvilken post du skal hente brutto utleieinntekt som skal stå over brøkstreken fra: 
-  Svarte du ja i post 131, hent beløpet fra post 167
-  Svarte du nei i post 131, avgjør hva du svarte i post 132 hva du skal føre:
    -   Svarte du a i post 132 fører du beløpet fra post 145 kolonne III
    -   Svarte du b i post 132 fører du beløpet fra post 150 høyre felt
    -   Svarte du c i post 132 fører du beløpet fra post 147

Brutto utleieinntekt - hent beløpet fra
post 145, 147, 150 eller 167 X 0,9

Kalkulasjonsfaktor
= Beregnet

utleieverdi

Kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

Formuesverdi for
eiendom under oppføring

283

Andel av
ferdigstilt eiendom % =

Har du svart ja i post 119 fyller du ut denne posten. Formuesverdien utgjør en
forholdsmessig andel av anslått formuesverdi av ferdigstilt eiendom.

XBeløp fra post 280

X

4 083 053

0,063
58 329 329

46 663 463

46 663 463 100,000 46 663 463

13.02.2017



Spesifikasjon av poster BAGTO EIENDOM AS

Side 1

Kontospesifisert årsregnskap

BAGTO EIENDOM AS   

2016 2015Foreløpig Endring

3600 Husleie inntekter (4 183 432,00) (4 183 432,00) (4 071 244,00)
3601 Felleskostnader inntekter (154 980,00) (154 980,00) (150 824,00)

Annen driftsinntekt (4 338 412,00) 0,00 (4 338 412,00) (4 222 068,00)

Sum driftsinntekter (4 338 412,00) (4 222 068,00)

6000 Avskr. byggninger og fast eiendom 1 450 600,00 1 450 600,00 1 450 600,00

Avskrivning på driftsmidler og immateriell ... 1 450 600,00 0,00 1 450 600,00 1 450 600,00

6390 Lokalkostnader, vedlikehold utearealer 100 682,80 100 682,80 94 730,10
6700 Revisjonshonorarer 19 000,00 19 000,00 9 000,00
6710 Regnskapshonorarer 77 700,00 77 700,00 75 900,00
6720 Honorar for juridisk bistand 51 750,00 51 750,00 0,00
6790 Annen fremmed tjeneste 31 500,00 31 500,00 0,00
7350 Representasjon 0,00 0,00 931,00
7430 Gaver uten fradrag 0,00 0,00 826,00
7500 Forsikringer 36 365,00 36 365,00 36 235,00
7770 Bank og kortgebyr 125,73 125,73 117,69

Annen driftskostnad 317 123,53 0,00 317 123,53 217 739,79

Sum driftskostnader 1 767 723,53 1 668 339,79

Driftsresultat (2 570 688,47) (2 553 728,21)

8040 Renteinntekter u/fradrag 0,00 0,00 (331,00)
8050 Renteinntekter bank (658,00) (658,00) (4 194,46)

Annen renteinntekt (658,00) 0,00 (658,00) (4 525,46)

Sum finansinntekter (658,00) (4 525,46)

8140 Rentekostnad ikke fradragsber. 447,00 447,00 0,00
8150 Rentekostnader 1 445 580,27 1 445 580,27 1 361 044,98

Annen rentekostnad 1 446 027,27 0,00 1 446 027,27 1 361 044,98

Sum finanskostnader 1 446 027,27 1 361 044,98

Netto finans 1 445 369,27 1 356 519,52

Ordinært resultat før skattekostnad (1 125 319,20) (1 197 208,69)

8300 Betalbar skatt, ordinær 0,00 S2 451 542,00 451 542,00 498 421,00
8320 Endring i utsatt skatt 0,00 S1 (46 941,00) (46 941,00) (52 182,00)

Skattekostnad på ordinært resultat 0,00 404 601,00 404 601,00 446 239,00

Ordinært resultat (720 718,20) (750 969,69)

Årsresultat (720 718,20) (750 969,69)

8960 Overføring annen egenkapital 0,00 S3 720 718,20 720 718,20 750 969,69

Annen egenkapital 0,00 720 718,20 720 718,20 750 969,69

Sum 720 718,20 750 969,69



Spesifikasjon av poster BAGTO EIENDOM AS

Side 2

Kontospesifisert årsregnskap

BAGTO EIENDOM AS   

2016 2015Foreløpig Endring

1100 Bygninger 27 852 442,00 27 852 442,00 27 852 442,00
1101 Merverdi bygg 15 707 132,00 15 707 132,00 15 707 132,00
1110 Akkumulert avskrivninger bygg (8 603 842,00) (8 603 842,00) (7 676 342,00)
1111 Akkumulerte avskrivninger merverdi bygg (2 615 432,00) (2 615 432,00) (2 092 332,00)
1150 Tomter og andre grunnarealer 3 267 840,00 3 267 840,00 3 267 840,00

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 35 608 140,00 0,00 35 608 140,00 37 058 740,00

Sum varige driftsmidler 35 608 140,00 37 058 740,00

1301 Borgeskogen 12 As 1,00 1,00 1,00

Investering i datterselskap 1,00 0,00 1,00 1,00

Sum finansielle anleggsmidler 1,00 1,00

Sum anleggsmidler 35 608 141,00 37 058 741,00

1720 Forskuddsbetalt andre kostnader 0,00 0,00 3 035,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 35 212,00 35 212,00 6 309,00

Andre fordringer 35 212,00 0,00 35 212,00 9 344,00

1310 Mellomværende B12 12 159 248,75 12 159 248,75 12 589 000,00

Konsernfordringer 12 159 248,75 0,00 12 159 248,75 12 589 000,00

Sum fordringer 12 194 460,75 12 598 344,00

1920 DNB 1503 25 90419 2 596,83 2 596,83 2 977,01
1921 DnB 1503.03.12616 89 032,90 89 032,90 12 104,14

Bankinnskudd, kontanter og lignende 91 629,73 0,00 91 629,73 15 081,15

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 91 629,73 15 081,15

Sum omløpsmidler 12 286 090,48 12 613 425,15

Sum eiendeler 47 894 231,48 49 672 166,15



Spesifikasjon av poster BAGTO EIENDOM AS

Side 3

Kontospesifisert årsregnskap

BAGTO EIENDOM AS   

2016 2015Foreløpig Endring

2000 Aksjekapital (100 000,00) (100 000,00) (100 000,00)
Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 10,00) (100 000,00) 0,00 (100 000,00) (100 000,00)

Sum innskutt egenkapital (100 000,00) (100 000,00)

2050 Annen egenkapital (2 166 382,73) S3 (720 718,20) (2 887 100,93) (2 166 382,73)

Annen egenkapital (2 166 382,73) (720 718,20) (2 887 100,93) (2 166 382,73)

Sum opptjent egenkapital (2 887 100,93) (2 166 382,73)

Sum egenkapital (2 987 100,93) (2 266 382,73)

2120 Utsatt skatt (229 725,00) S1 46 941,00 (182 784,00) (229 725,00)

Utsatt skatt (229 725,00) 46 941,00 (182 784,00) (229 725,00)

Sum avsetning for forpliktelser (182 784,00) (229 725,00)

2242 Lån NOK 35.000.000 (4 528 406,00) (4 528 406,00) (6 051 134,00)
2243 LÅN 15 000 000 (9 550 000,00) (9 550 000,00)(10 550 000,00)
2244 Næringskreditt 21.000.000 (21 000 000,00) (21 000 000,00)(21 000 000,00)

Gjeld til kredittinstitusjoner (35 078 406,00) 0,00 (35 078 406,00)(37 601 134,00)

2911 Thabo Energy AS (2 988 273,00) (2 988 273,00) (2 967 664,00)
2912 Solodd Event AS (2 689 697,00) (2 689 697,00) (2 671 147,00)
2914 Riisallén Invest AS (598 054,00) (598 054,00) (593 929,00)

Langsiktig konserngjeld (6 276 024,00) 0,00 (6 276 024,00) (6 232 740,00)

2913 Aksel Lund Svindal (2 689 697,00) (2 689 697,00) (2 671 147,00)

Gjeld til aksjonær (2 689 697,00) 0,00 (2 689 697,00) (2 671 147,00)

Sum annen langsiktig gjeld (44 044 127,00)(46 505 021,00)

Sum langsiktig gjeld (44 226 911,00)(46 734 746,00)

2400 Leverandørgjeld (72 187,50) (72 187,50) (10 771,25)

Leverandørgjeld (72 187,50) 0,00 (72 187,50) (10 771,25)

2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt 0,00 S2 (451 542,00) (451 542,00) (498 421,00)

Betalbar skatt 0,00 (451 542,00) (451 542,00) (498 421,00)

2950 Påløpt rente lån (156 490,05) (156 490,05) (161 845,17)

Annen kortsiktig gjeld (156 490,05) 0,00 (156 490,05) (161 845,17)

Sum kortsiktig gjeld (680 219,55) (671 037,42)

Sum gjeld (44 907 130,55)(47 405 783,42)

Sum egenkapital og gjeld (47 894 231,48)(49 672 166,15)









Bagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom AS
Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Note 1  RegnskapsprinsipperNote 1  RegnskapsprinsipperNote 1  RegnskapsprinsipperNote 1  Regnskapsprinsipper

SalgsinntekterSalgsinntekterSalgsinntekterSalgsinntekterHovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldHovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldHovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldHovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
SkattSkattSkattSkattSkattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattfratrukket eventuelt bokført utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 24% på grunnlag av demidlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samtskattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikkeforventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrivesplanmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseførestil nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidetetter norske regnskapsstandarder for små foretak. Regnskapet er utarbeidet i NOK.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler erklassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert somomløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Leieinntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført.
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Bagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom AS
Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Note 2  Varige driftsmidler og immaterielle eiendelerNote 2  Varige driftsmidler og immaterielle eiendelerNote 2  Varige driftsmidler og immaterielle eiendelerNote 2  Varige driftsmidler og immaterielle eiendelerDriftsløsøre,Driftsløsøre,Driftsløsøre,Driftsløsøre, Tomter,Tomter,Tomter,Tomter,ByggByggByggBygg inventar o.linventar o.linventar o.linventar o.l boligerboligerboligerboliger TotaltTotaltTotaltTotaltAnskaffelseskost 01.01. 43 559 574 35 660 3 267 840 46 863 074Tilgang i året 0 0 0 0Avgang kostpris 0 0 0 0Akk. ord. avskr. 11 219 274 35 660 0 11 254 934Bokført verdi 31.12. 32 340 300 0 3 267 840 35 608 140Skattemessig verdi 31.12. 18 487 000 0 3 267 840 21 754 840Midlertidige forskjeller 13 853 300 0 0 13 853 300Avskr. sats % 3 % 10 % 0 %Årets ordn. avskrivn. 1 450 600 0 0 1 450 600- Årets salgsgevinst 0 0 0 0+ Årets tap 0 0 0 0Netto resultatført 1 450 600 0 0 1 450 600Årets saldoavskrivn. 770 200 0 0 770 200Endring midlertidige forskjeller -680 400 0 0 -680 400Selskapet har fått en merverdi på bygget etter en fusjon utført i 2012. Denne merverdien er i sin helhet tillagt bygget utifra et anerkjent nettoprinsipp ved kjøp og senere fusjon av et heleid eiendomsselsselskap med en eiendom i sin besittelse. Det er således ikke beregnetutsatt skatt på nevnte merverdi (jfr. Note 3). Note 3  SkattNote 3  SkattNote 3  SkattNote 3  SkattSkattegrunnlagetSkattegrunnlagetSkattegrunnlagetSkattegrunnlaget 2 0162 0162 0162 016 2 0152 0152 0152 015Resultat før skattekostnad 1 125 319 1 197 209Permanente forskjeller 447 495Endring i midlertidige forskjeller 680 400 648 300Skattegrunnlag 1 806 166 1 846 004SkattekostnadSkattekostnadSkattekostnadSkattekostnad 2 0162 0162 0162 016 2 0152 0152 0152 015Betalbar skatt på årets resultat 451 542 498 421Endring i utsatt skatt -46 941 -52 182Skattekostnad i resultatregnskapet 404 601 446 239Nominell skattesats i % av resultat før skatt 35,95 % 37,27 %Midlertidige forskjeller knyttet til:Midlertidige forskjeller knyttet til:Midlertidige forskjeller knyttet til:Midlertidige forskjeller knyttet til: 31.12.1531.12.1531.12.1531.12.15 31.12.1631.12.1631.12.1631.12.16 EndringEndringEndringEndringVarige driftsmidler 14 533 700 13 853 300 680 400Sum midlertidige forskjeller 14 533 700 13 853 300 680 400Netto midlertidige forskjeller pr 31.12. 14 533 700 13 853 300 680 400Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel 13 614 800 13 091 700 523 100Utsatt skatt 25% / 24% 229 725 182 784 -46 941Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valgadgangen for små foretak.

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregellineært over antatt økonomisk levetid.  
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Bagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom AS
Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Note 4  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.Note 4  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.Note 4  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.Note 4  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke underlagt kravene til obligatorisk tjenestepensjon.Det er ikke kostnadsført lønn eller styrehonorar i regnskapsåret.Det er heller ingen lån/sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.RevisorRevisorRevisorRevisor 2 0162 0162 0162 016 2 0152 0152 0152 015Kostnadsført revisjonshonorar, eks mva 19 000 9 000Kostnadsført rådgivningshonorar, eks mva 0 0Note 5  Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og deltagelse i FKVNote 5  Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og deltagelse i FKVNote 5  Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og deltagelse i FKVNote 5  Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og deltagelse i FKVBorgeskogen 12 ASAnskaffelsestidspunkt 04.02.2014Forretningskontor SandefjordEierandel / stemmerett i % 100 %Anskaffelseskost 1Selskapets egenkapital (100%) 4 772 978Selskapets resultat (100%) 792 547Note 6  EgenkapitalNote 6  EgenkapitalNote 6  EgenkapitalNote 6  Egenkapital AksjekapitalAksjekapitalAksjekapitalAksjekapital OverkursOverkursOverkursOverkurs Annen egen- Annen egen- Annen egen- Annen egen- kapitalkapitalkapitalkapital SumSumSumSumPr 31.12.15 100 000 0 2 166 383 2 266 383Årets resultat 720 718 720 718Ordinært utbytte 0 0Pr 31.12.16 100 000 0 2 887 101 2 987 101
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Bagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom ASBagto Eiendom AS
Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Noter til årsregnskapet 2016Note 7  Aksjekapital og aksjonærinformasjonNote 7  Aksjekapital og aksjonærinformasjonNote 7  Aksjekapital og aksjonærinformasjonNote 7  Aksjekapital og aksjonærinformasjonSelskapets aksjonærer er:Selskapets aksjonærer er:Selskapets aksjonærer er:Selskapets aksjonærer er: AntallAntallAntallAntall EierandelEierandelEierandelEierandelThabo Energy AS 3333 33 %Solodd Event AS 3000 30 %Aksel Lund Svindal 3000 30 %Risalleén Invest AS 667 7 %Aksjekapital: 10 000 stk  à 10 100 000           Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapetNote 8  Fordringer og langsiktig gjeldNote 8  Fordringer og langsiktig gjeldNote 8  Fordringer og langsiktig gjeldNote 8  Fordringer og langsiktig gjeldAksjeeiere, styremedlemmer, nærstående parterAksjeeiere, styremedlemmer, nærstående parterAksjeeiere, styremedlemmer, nærstående parterAksjeeiere, styremedlemmer, nærstående parter 2 0162 0162 0162 016 2 0152 0152 0152 015Langsiktig konserngjeld 6 276 024 6 232 740Langsiktig gjeld aksjonær 2 689 697 2 671 147Sum 8 965 721 8 903 887Fordring til foretak i samme konsern, TS og FKVFordring til foretak i samme konsern, TS og FKVFordring til foretak i samme konsern, TS og FKVFordring til foretak i samme konsern, TS og FKV 2 0162 0162 0162 016 2 0152 0152 0152 015Borgeskogen 12 AS 12 159 249 12 589 000Sum 12 159 249 12 589 000Note 9  Pantstillelser og garantierNote 9  Pantstillelser og garantierNote 9  Pantstillelser og garantierNote 9  Pantstillelser og garantierGjeld sikret ved pantGjeld sikret ved pantGjeld sikret ved pantGjeld sikret ved pant 2 0162 0162 0162 016 2 0152 0152 0152 015Gjeldsbrevlån 35 078 406 37 601 134Sum 35 078 406 37 601 134Balanseførte verdier av pantsatte eiendelerBalanseførte verdier av pantsatte eiendelerBalanseførte verdier av pantsatte eiendelerBalanseførte verdier av pantsatte eiendeler 2 0162 0162 0162 016 2 0152 0152 0152 015Bygg med tomt 35 608 140 37 058 740Sum 35 608 140 37 058 740
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Årsregnskap for 2016

BAGTO EIENDOM AS
3210 SANDEFJORD

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:
Miki Regnskap AS
Thor Dahlsgt. 1-3
3210 Sandefjord
Org.nr. 985148651

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2016
BAGTO EIENDOM AS

2016 2015Note

4 338 4121 4 222 068Annen driftsinntekt

4 338 412 4 222 068Sum driftsinntekter

(1 450 600)1,2 (1 450 600)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
(317 124)4 (217 740)Annen driftskostnad

(1 767 724) (1 668 340)Sum driftskostnader

2 570 688 2 553 728Driftsresultat

658 4 525Annen renteinntekt

658 4 525Sum finansinntekter

(1 446 027) (1 361 045)Annen rentekostnad

(1 446 027) (1 361 045)Sum finanskostnader

(1 445 369) (1 356 520)Netto finans

1 125 3191,3 1 197 209Ordinært resultat før skattekostnad

(404 601)1,3 (446 239)Skattekostnad på ordinært resultat

720 718 750 970Ordinært resultat

720 718 750 970Årsresultat

Overføringer

720 718 750 970Annen egenkapital

720 7186 750 970Sum



Balanse pr. 31. desember 2016
BAGTO EIENDOM AS

2016 2015Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

35 608 140 37 058 740Tomter, bygninger og annen fast eiendom

35 608 1401,2,9 37 058 740Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

15 1Investering i datterselskap

1 1Sum finansielle anleggsmidler

35 608 141 37 058 741Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

35 212 9 344Andre fordringer
12 159 2498 12 589 000Konsernfordringer

12 194 461 12 598 344Sum fordringer

91 630 15 081Bankinnskudd, kontanter og lignende

91 630 15 081Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

12 286 090 12 613 425Sum omløpsmidler

47 894 2311 49 672 166Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2016
BAGTO EIENDOM AS

2016 2015Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

100 0007 100 000Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 10,00)

100 000 100 000Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

2 887 1016 2 166 383Annen egenkapital

2 887 101 2 166 383Sum opptjent egenkapital

2 987 1016 2 266 383Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

182 7841,3 229 725Utsatt skatt

182 784 229 725Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

35 078 4069 37 601 134Gjeld til kredittinstitusjoner
6 276 0248 6 232 740Langsiktig konserngjeld
2 689 6978 2 671 147Gjeld til aksjonær

44 044 127 46 505 021Sum annen langsiktig gjeld

44 226 911 46 734 746Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

72 188 10 771Leverandørgjeld
451 5421,3 498 421Betalbar skatt
156 490 161 845Annen kortsiktig gjeld

680 220 671 037Sum kortsiktig gjeld

44 907 131 47 405 783Sum gjeld

47 894 2311 49 672 166Sum egenkapital og gjeld

Sandefjord 13.februar 2017
I styret for Bagto Eiendom AS

Gunnar Hvammen
Styrets leder

Bjørn Olaf Svindal
Styremedlem



Diverse opplysninger
Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til
aksjonær/nærstående

Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i skatteloven 
§ 9-14 i 2016? (RF-1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging
2016" skal i så fall sendes inn, se rettledningen)

Øvrig omsetning eks. mva.

Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner 
og mellomværender med nærstående, jf. skatteforvaltningsloven
§ 8-11 med forskrifter

For samvirkeforetak

Er selskapet nystiftet ved fisjon i 2016? 

Er omdannelsen i så fall gjennomført etter

reglene om skattefri omdannelse?

Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av

et børsnotert selskap?

Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av NUF,

enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap?

Hvis selskapet er nystiftet i 2016, oppgi stiftelsesdato

Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 2016,
er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? 

Er det foretatt overføringer av eiendeler som
etter forskrift av 19.11.99 nr. 1158 er skattefrie? Redegjørelse
skal i så fall vedlegges, jf. forskriften § 11-21-8

Skal selskapet behandles etter de særskilte
rederibeskatningsreglene i skatteloven § 8-10?

Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF-1197 post 770. Postene 
201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke fylles ut.

Ved fremføring av underskudd i post 232 menes her fradragsberettiget
finansunderskudd.

Utleie av formuesgjenstander

Salg av formuesgjenstander

Utleie av formuesgjenstand

Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander

Har selskapet ytt lån til eller stilt sikkerhet for 
aksjonær/nærstående etter asl./asal. §§ 8-7 og 8-8?

Gjelder meldingen
forhåndsfastsetting?

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - 
aksjeselskaper mv. 2016 

Navn og adresse Selskapstype Organisasjonsnummer

Endring i navn og postadresse må meldes til
Enhetsregisteret, Brønnøysund

Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 2016?

Oppgi i så fall org.nr.

Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 2016?

Oppgi i så fall org.nr.

Ja

Kontorkommune per 31.12.2016

Lånebeløp
per 31.12.                           

Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap

Lånebeløp
per 31.12.

Utbytte (totalt) besluttet utdelt i
2016/renter av egenkapitalbevis i 2016

Nei

Oppgi organisasjonsnummer til evt.

norsk konsernspiss, se rettledningen

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Omsetning med medlemmer
i eget lag eks. mva.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i eget lag eks. mva.:

Omsetning med medlemmer
i andre lag eks. mva.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i andre lag eks. mva.:

Sum omsetning: =

Andel av selskapets omsetning som
kommer fra medlemmer i eget lag i %: %

Ja Nei Inntektsår?

Selskapets inntekts-
førte renter av lånet

kr

Selskapets kostnads-
førte renter av lånetkr kr

og navn

og navn

(fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

(fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/
mellomværender over beløpsgrensene? 
(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomværender 2016" skal i så fall vedlegges)

Ja Nei

101

102

103

104

110

111

120

kr

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 6.10.2015

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 31.12

Har aksjonær/nærstående ytt lån til 
eller stilt sikkerhet for selskapet?

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet ytt lån eller stilt sikkerhet for

personlig aksjonær i selskapets morselskap?

Ja Nei

Har selskapet i løpet av 2016 fått endret eierforhold som følge av omorganisering 
eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernforhold
(mer enn 90 %) til nye selskaper? (fylles ut av selskap som har hatt
skatteposisjon som overstiger kr 1 mill. uten tilknytning til eiendel
eller gjeldspost, se rettledningen)

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omfattes av fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omfattes av fritaksmetoden, med fradragsberettiget tap?

Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig gevinst?

Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig tap?

Ja Nei

For rederi

Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye
innbetalt skatt, se rettledningen.

RF-1028B

Er selskapet direkte eller indirekte eiet av selskap i utlandet,

Er selskapet filial av utenlandsk selskap? Ja Nei

oppgi selskapsnavn
og land
(landkode)

Har selskapet i løpet av året deltatt i omorganisering over
landegrensene?

Ja Nei

Driver selskapet med utvinning av petroleum i utlandet? Ja Nei

Hvis ja: Omfatter filialregnskapet alle inntekter, kostnader,
eiendeler og gjeld for både hovedkontor og filial? Ja Nei

Har selskapet virksomhet med fast driftssted i annet land?

Hvis ja: Oppgi landkode:
Ja Nei

Lånebeløp per 6.10.2015

For foretak som er en del av et konsern som skal levere land-for-land rapportering

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.

kr

Navn på rapporteringspliktig foretak Landkode

kr

BAGTO EIENDOM AS

c/o Miki Regnskap AS, Thor Dahls gate 1-3

3210 SANDEFJORD

01 997 818 326

(0710) Sandefjord

15030312616

2 689 697 18 550



Justering overført fra RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Sum inntekter220

Anvendelse av framførbart underskudd (hentes fra post 284, men begrenses oppad til post 231)

Næringsinntekt                                          

Nettoinntekt av fast eiendom                            

Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) 

Andre inntekter (spesifiseres)

=

Inntekt Beløp i hele kroner

Fradrag i inntekten

=

Beregning av inntekt

Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom

Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post 370

Andre fradrag (spesifiseres)

Sum fradrag

÷

=

=Inntekt/underskudd (underskudd overføres til post 286)

Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 220 ÷ post 230)

Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag

Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved)

I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppgave 1, se rettledningen)

÷

I samsvar med næringsoppgave
og/eller oppgjørsblankett

Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven § 8-10
Netto positiv finansinntekt fra post 260

Beregnet øvrig inntekt, overføres fra RF-1197 post 792

Sum alminnelig inntekt =

Tonnasjeskatt 

Inntekt sokkel (i samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts)

Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts)

232

Kun samvirkeforetak. Tillegg for ikke fradragsberettiget etterbetaling (overstiger nettoinntekt
av medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgave 2/post 9980 i næringsoppgave 1.

233 +

Oversikt over framført underskudd i inntekt
Framført ubenyttet underskudd etter likningen for 2015

Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergivelse i 2016

Andel av underhåndsakkord og gjeldsettergivelse 
motregnet framført underskudd fra tidligere år

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse

Rest framført underskudd fra tidligere år

÷

=

Årets underskudd (hentes fra post 260)

=

Årets og framført kreditfradrag etter skatteloven § 16-31
Framført ubenyttet kreditfradrag for årene f.o.m. 1995 t.o.m. 2015

Fradragsberettiget andel av underliggende selskapsskatt for 2016

Sum

Anvendelse av kreditfradrag ved fastsettingen for 2016 ÷

Rest kreditfradrag til framføring =

Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, overført fra post 370 ÷

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd 
(begrenset oppad til post 286 og post 283)

÷

Anvendelse av framført underskudd fra tidligere år (hentes fra post 232) ÷

=

÷282    

231

240

252

260

230

225

224

223

222

210

209

207

202

201

261

262

264

265

270

280

281

283

284

285

286

287

291

292

293

294

295

Sum underskudd til framføring per 1.1.2017 =290

(for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap)

257

1 806 166

1 806 166

1 806 166

1 806 166

1 806 166



Negativt beløpt fra post 330 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her 
med postitiv fortegn og omregnes til et beløp som føres ut i høyre felt. Er beløpet i post 
330 positivt føres 0 i post 360.

360

Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i 2016 eller videre framføring
Postene 301 - 380 fylles ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra 2011 eller tidligere år til framføring

Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen

Sum positive midlertidige forskjeller 31.12.2016, se rettledningen

÷Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen

=Ved overdekning vil det framkomme en negativ differanse her. Dersom beløpet i denne posten er positivt kan ikke 
korreksjonsinntekt fra tidligere år fradragføres dette inntektsåret.

÷Sum negative midlertidige forskjeller 31.12.2016, se rettledningen

: 

Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra post 380 i selvangivelsen for 2015)

÷Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 2016 (det laveste av beløpet i post 365 og høyre felt i post 360)

Kun for kraftverkseiere: Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente

Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente

÷Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år per 1.1.2016, se rettledningen

+Avsetning til utbytte 31.12.2016 som er ført som egenkapital i balansen (post 2055 i RF-1167)

=Gjenstående korreksjonsinntekt til framføring etter fastsettingen for inntektsåret 2016

=

Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med 0,76
for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene

X = =

301

303

304

306

308

320

321

330

365

370

380

386

Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl. § 8-14
og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og andel i selskap med deltakerfastsetting

÷Kun for rederiselskap 
etter sktl. § 8-10 flg. 

309

=Sum postene 301, 308 og 309310

÷

Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.
Formuesverdi

P-ROM/boareal EierandelByggeår

Sum formuesverdi  - Beløpet overføres til post 401B på side 4 =

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune

Formuesverdi

P-ROM/boareal EierandelByggeår

Sum formuesverdi - Beløpet overføres til post 401C på side 4 =

Boligtype (se rettledningen)

Boligtype (se rettledningen)

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

P-ROM/boareal EierandelByggeårBoligtype (se rettledningen)
%

%
Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune P-ROM/boareal EierandelByggeårBoligtype (se rettledningen)
%

401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge

401B Selveide boliger i Norge



Flerboligbygninger i Norge

Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2017 (Er aksjekapitalen endret ved inn- eller
utbetaling fra/til aksjonærene mv. i inntektsåret, se rettledningen)

Antall Pålydende År Kurs

Formue                                                                                                                                    

a. Driftsløsøre

b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein

c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg

Skip, fiske- og fangstfartøy mv.

Ikke-avskrivbare driftsmidler

Fritidsbåt/lystyacht

Utestående fordringer

Panteobligasjoner og gjeldsbrev

Innskudd i innenlandske og utenlandske banker

Ihendehaverobligasjoner
av enhver art

Kontantbeholdning

Livsforsikringspoliser

=

Annen formue

Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med
verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post 460

Formuesverdi av aksjer i norske selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond

Formuesverdi av aksjer i utenlandske selskaper (skal spesifiseres)

=Sum bruttoformue

÷

=

Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen)

Selskapets bruttoformue (overført fra post 420)

Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet)

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi)

Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet)

=

÷Gjeld (overført fra post 440)

=

Underskrift
Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt
vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Dato Underskrift

         (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og
         andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg.

Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapital-
bevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper)

Gjeld (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke fastsatt
betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.)

Nettoformue 

Sum postene 460 - 463

Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet

Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet)

Navn på den som signerer oppgaven (som i folkeregisteret)

Sum post 409

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028

Beløp

Avskrivbart

driftsløsøre,

buskap, 

varer

o.l.

402

÷
Andel nettoformue fritatt for formueskatt (for visse forskningsinstitutter, se rettledningen).
Redegjørelse skal vedlegges.

445    

420    

490

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

421

422

430

440

450

460

461

462

463

470

475

480

485

Formue per 1.1.2017

Norsk næringseiendom (RF-1098)401A

Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098)401E

Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom, næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbruk m.v.)401D

Annen fast eiendom i
utlandet av enhver art

401F
Type eiendom Adresse FormuesverdiLand Sum post 401F

Type eiendom Adresse Kommune FormuesverdiS.nr.G. nr. B. nr. F.nr. Sum post 401D

Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side 3.401B

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side 3.401C

401G

Sum post 401GKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Formuesverdi
%

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i skattemeldingen helt eller delvis bli benyttet også av andre
offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.
Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

51 913 103

12 194 461

91 630

64 199 193

4 564 800

68 763 993

44 116 315

24 647 679

64 199 193

4 564 800

68 763 993

44 116 315

24 647 679

10 000

2 464,77

13.02.2017 Gunnar Hvammen



Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler

Kundefordringer per 31.12.201620162015

20152016

Næringsoppgave 2 for 2016

Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter

Foretaksopplysninger

Navn

Forretningsadresse

Postnummer og poststed

Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner

Varelager

Varer under tilvirkning

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata

Ferdige egentilvirkede varer

Innkjøpte varer for videresalg

Sum verdi av varelager

Skattemessig verdi
31.12.2015

Regnskapsmessig verdi
31.12.2015 (post 1400)

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg

 0230 Salgsinntekter  0240 Varekostnad  0250 Bruttofortjeneste

Regnskapsperiode Fra Til

FødselsnummerOrganisasjonsnummer
Antall årsverk i 

regnskapsåret

Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 ÷ post 0420)

Konstaterte tap på kundefordringer

Kredittsalg

x 4 x+

+

Hvilke regler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet?

Næring
(virksomhetens art)

Skattemessig verdi
31.12.2016

Regnskapsmessig verdi
31.12.2016 (post 1400)

Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende

Sum skattemessig verdi på fordringer

Nyetablert virksomhet i 2014 eller senere?

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ +

= == =

÷ =

÷ ÷

= =

+ +

= =

For samvirkeforetak

Skattepliktig næringsinntekt 0320 Skattepliktig næringsinntekt fra omsetning
        med egne medlemmer

Ja Nei

Buskap

Selvproduserte varer som 
skal nyttes i egen produksjon

Kun for 
jordbruk

+

+

+

+

+

+

+

+

IFRS

Regnskapslovens
alminnelige regler

Er bokføringsvalutaen en annen enn
norske kroner, jf. bokføringsforskriften § 4-2?

Type valuta(er)

Har foretaket årsregnskaps-
plikt etter regnskapsloven?

Ja Nei

0110 

0120

0130 

0140 

0150 

0160

0310

0410

0420

0430

0440

0450

For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner.

Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til skattemeldingen/selskapsmeldingen. 

Forskning, utvikling og
andre immatr. eiendeler

Tomter og andre 
grunnareal

Boliger inkl.
boligtomter

 Anskaffelse Salg

20162015

0510

0530

0540

Ja Nei

Forenklet IFRSRegnskapslovens regler
for små foretak

God regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner

Utregning av skattemessig verdi på fordringer

RF-1167B

Revisor og regnskapsfører

Er foretaket revisjonspliktig?

Revisors
navn Adresse

Revisors
org.nr.

Revisorselskapets
navn

Postnr.
/-sted

Regnskapsførers
navn

Forretningsadresse

Hvem har fylt ut næringsoppgaven?

Regnskapsførers
org.nr.

Er den løpende bokføringen utført 
av ekstern regnskapsfører?

Ja Nei

Valgt bort revisjonJa Nei

Valgt revisor/ekstern regnskapsfører som har 
utført den løpende bokføringen gjennom året

Foretaket selv Annen - oppgi hvem

NavnOrg.nr.

 Anskaffelse Salg

Postnr.
/-sted

Postnr.
/-sted

01.01.2016 31.12.2016

BAGTO EIENDOM AS

c/o Miki Regnskap AS, Thor Dahls gate 1-3 997 818 326 0

3210 SANDEFJORD

989 027 654 Hem-Langemyhr-Olsen AS

Marthe Bjørnstad Kirkegata 10 3211 SANDEFJORD

985 148 651 Miki Regnskap AS

Thor Dahlsgt. 1-3 3210 Sandefjord

4 222 068 4 338 412

0

12 194 461 12 598 344

12 194 461 12 598 344



Tap ved realisasjon av aksjer,
egenkap.bevis og fondsandeler 

Tap på fordringer

Tap ved avgang av
finansielle anleggsmidler

Gevinst ved avgang av
finansielle anleggsmidler

Gevinst ved avgang av immatr.
eiendeler og varige driftsmidler

Andre resultatkomponenter
for IFRS-foretak

Resultatregnskap ( i hele NOK)

Verdired. av finans. instru-
menter vurd. til virkelig verdi

Salgsinntekt og uttak,
avgiftspliktig

Forsikring og avgifter på
 transportmidler

Salgsinntekt og uttak,
avgiftsfri

Vedlikehold mv.
transportmidler

Salgsinntekt og uttak
utenfor merverdiavgiftsloven

Reise-, diett- og bilgodt-
gjørelse (opplysningspliktig)

Spesielle offentlige avgifter 
vedrørende salg

Reise- og diettkostnader 
(ikke opplysningspliktig)

Offentlig tilskudd/refusjon

Annen kostnad

Leieinntekt fast eiendom

Provisjonskostnad

Annen leieinntekt

Provisjonsinntekt

Tap ved avgang av immatr.
eiendeler og varige driftsmidler

Kontingenter

Annen driftsrelatert
inntekt

Forsikringspremie

Garanti- og servicekostnad

Sum driftsinntekter

Lisens, patentkostnad
og royalty

Varekostnad

Beholdn.endring av varer under
tilvirkning og ferdig tilv. varer

Fremmedytelse og 
underentreprise

Beholdn.endring av egen-
tilvirkede anleggsmidler ÷ ÷

Lønn, feriepenger mv.

Sum driftskostnader

Annen opplysningspliktig 
godtgjørelse

Netto positiv resultatandel 
vedr. invest. i DS,TS og FKV

Arbeidsgiveravgift

Renteinntekt fra foretak i
samme konsern

Opplysningspliktig
pensjonskostnad

Annen renteinntekt

Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS mv.

Valutagevinst (agio)

Annen personalkostnad

Avskrivning på varige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Verdiøkn. av finans. instru-
menter vurd. til virkelig verdi

Frakt og transportkostnad 
vedrørende salg

Nedskrivning av finansielle
eiendeler

Energi, brensel mv.
vedrørende produksjon

Rentekostnad til foretak i
samme konsern

Leie lokale Annen rentekostnad

Lys, varme Valutatap (disagio)

Renovasjon, vann, avløp,
renhold mv.

 Ordinært resultat

Leie maskiner, inventar,
transportmidler o.l.

Betalbar skatt

Verktøy, inventar mv. som
ikke skal aktiveres

Reparasjon og annet 
vedlikehold

Endring utsatt skatt/
skattefordel

Salgs- og reklamekostnader

Ekstraordinær inntekt

Fremmed tjeneste (regnskap
rev.hon., rådgivning o.l.)

Ekstraordinær kostnad

Elektronisk kommunikasjon,
porto mv.

Drivstoff transportmidler

2016 2015

Endring uopptjent inntekt

Nedskrivning på varige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Representasjonskostnader

Ordinært resultat før 
skattekostnad

Betalbar skatt

Endring utsatt skatt/
skattefordel

 Årsresultat/Totalresultat

Privat bruk av næringsbil ÷ ÷

Driftsresultat

Reparasjon og vedlikehold
bygning

Bilkostnader, bruk av
privat bil i næring

Sum finansinntekter

Netto neg. resultatandel vedr.
investering i DS, TS og FKV

Sum finanskostnader

Verdiendringer investerings-
eiendommer

Verdiendringer biologiske
eiendeler

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3695

3700

3850

3870

3900

4005

4295

4500

4995

5000

5300

5400

5420

5600

5900

6000

6050

6100

6200

6300

6340

6395

6400

6500

6600

6695

6700

6995

7000

7020

7040

7080

7099

7155

7165

7295

7330

7370

7490

7500

7565

7600

7700

7880

8030

8005

8050

8060

8080

8006

8100

8115

8130

8150

8160

8300

8320

8400

8500

8600

8620

÷ ÷

2016 2015

Inntekt av andre 
investeringer/utbytte

8090

8910

3880

3885

7885

7830

8174

Annen finanskostnad8179

Gevinst v/realisasjon av aksjer,
egenkap.bevis og fondsandeler

8074

Annen finansinntekt8079

4 338 412 4 222 068

4 338 412 4 222 068

1 450 600 1 450 600

100 683 94 730

179 950 84 900

931

36 365 36 235

126 944

1 767 724 1 668 340

2 570 688 2 553 728

658 4 525

658 4 525

1 446 027 1 361 045

1 446 027 1 361 045

1 125 319 1 197 209

451 542 498 421

-46 941 -52 182

720 718 750 970

720 718 750 970



Leverandørgjeld til selskap 
i samme konsern

Varelager

Biologiske eiendeler

OMLØPSMIDLER

Fond for urealiserte gevinster

Sum egenkapital og gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Påløpt rente

Lønn, feriepenger o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Forskudd fra kunder

Avsatt utbytte

Andre offentlige avgifter

Skyldig arbeidsgiveravgift

Skyldig merverdiavgift

Skattetrekk og andre trekk

Betalbar skatt, fastsatt

Betalbar skatt, ikke fastsatt

Gjeld til kredittinstitusjoner

Annen langsiktig gjeld

Stille interessentinnskudd og 
ansvarlig lånekapital

Gjeld til selskap i 
samme konsern

Gjeld til kredittinstitusjoner

Utsatt skatt

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd

Kontanter

Andre obligasjoner og 
sertifikater

Markedsbaserte obligasjoner,
sertifikater mv.

Markedsbaserte aksjer og
verdipapirfondsandeler

Ikke-markedsbaserte aksjer og 
andeler

Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer på selskap i
samme konsern

Opptjent, ikke fakturert
driftsinntekt

Sum anleggsmidler

Andre fordringer

Fordringer på ansatte

Fordringer på personlige
eiere, styremedl. o.l.

Obligasjoner

Investeringer i aksjer, andeler 
og verdipapirfondsandeler

Lån til tilknyttet selskap og
felles kontrollert virksomhet

Investeringer i andre 
tilknyttede selskap

Lån til foretak i samme 
konsern

Uopptjent inntekt

Forskning og utvikling Aksjekap./EK andre foretak

Goodwill
(saldogruppe b)

Egne aksjer (negativt beløp)

Forretningsbygg
(saldogruppe i)

Overkurs

Bygg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)

Anlegg, maskiner
 under utførelse

Andre driftsmidler

Fond for vurderingsforskjeller

Tomter og andre grunnarealer

Bolig inkl. boligtomter,
hytter mv.

Annen egenkapital
Felleseid andelskapital

Personbiler, maskiner, 
inventar mv. (saldogruppe d)

Skip, rigger mv.
(saldogruppe e)

Fly, helikopter mv.
(saldogruppe f)

Varebiler, drosjebiler o.l.
(saldogruppe c1)

Pensjonsforpliktelser

Kontormaskiner o.l.
 (saldogruppe a)

Investeringer i tilknyttede
selskap med deltakerfastsetting

Uopptjent inntekt

Avsetninger
for forpliktelser

Kundefordringer eksklusive
på selskap i samme konsern

Konvertible lån

Obligasjonslån

Konvertible lån

Obligasjonslån

Krav på innbetaling av
selskapskapital

Eiendeler 2016 Egenkapital og gjeld2015 2016 2015

Sum egenkapital

Konsesjoner, patenter, lisenser,
varemerker o.l. rettigheter

Utsatt skattefordel

Investeringer i datter- og konsern-
selskap med deltakerfastsetting

Investeringer i andre datter- og 
konsernselskap

Sum langsiktig gjeld

Andre finansielle instrumenter

Udekket tap

Gjeld til selskap i 
samme konsern

INNSKUTT EGENKAPITALANLEGGSMIDLER

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen innskutt egenkapital

Elektroteknisk utrustning i 
kraftforetak mv. (saldogr. g)

Kortsiktige fordringer mot
personlig eier/styremedl. o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Avsatt utbytte (jf. IFRS)

Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK)

Investeringseiendommer

1020

1000

1070

1080

1105

1115

1117

1130

1150

1160

1180

1205

1221

1225

1238

1280

1290

1312

1313

1320

1331

1332

1340

1350

1360

1370

1380

1390

1400

1500

1530

1560

1565

1570

1780

1800

1810

1830

1840

1880

1900

1920

1490

2010

2000

2020

2030

2043

2045

2059

2055

2080

2100

2120

2160

2180

2200

2210

2220

2250

2260

2280

2290

2310

2320

2380

2400

2460

2500

2510

2600

2740

2770

2790

2800

2900

2910

2920

2949

2950

2970

2980

2990

Netto pensjonsmidler1395

Fast teknisk installasjon
i bygninger (saldogruppe j)1120

Derivater2330

Leverandørgjeld

Derivater2130

Vogntog, lastebiler
og busser (saldogruppe c2)1239

Kundefordringer på selskap
i samme konsern1501

32 340 300 33 790 900

3 267 840 3 267 840

1 1

35 608 141 37 058 741

12 159 249 12 589 000

35 212 9 344

91 630 15 081

12 286 090 12 613 425

47 894 231 49 672 166

100 000 100 000

2 887 101 2 166 383

2 987 101 2 266 383

182 784 229 725

35 078 406 37 601 134

2 689 697 2 671 147

6 276 024 6 232 740

44 226 911 46 734 746

72 188 10 771

451 542 498 421

156 490 161 845

680 220 671 037

47 894 231 49 672 166



+ Fradragsberettiget tap fra RF-1109

Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl §§ 2-39 (2)
og 6-91

Kontrollsum 

Revisors
underskrift

Henvendelse
rettes til

Telefonnr.Underskrift Dato

Type Næring

B

Post 0999 fordelt 
på næringer

ID
(For eks.
1, 2, 3 
m.v.)

Skattepliktig
inntekt fordelt 

på næringer Innehaver
Ektefelle/

registrert partner

Beløp under E overføres
til RF-1224 og RF-1030 For eventuell fordeling

Korreksjoner for
primærnæringer,
se rettledningen.

C E F G

0402

Kolonnene A, B og E  skal nyttes av alle. I kolonne ID skal 
næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men 
med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt.

A

0403

Postnummer i 
RF-1030

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167:
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF-1167, helt eller delvis bli benyttet også
av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning
kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

3 % av netto skattefrie inntekter etter
fritaksmetoden og 3 % av utdeling fra
selskap med deltakerfastsetting

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sum tillegg i næringsinntekten

Negativ skattekostnad

Ikke fradragsberettigede kontingenter

Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2)

Ikke fradragsberettigede
representasjonskostnader

Emisjons- og stiftelseskostnader +

Rentekostnad på fastsatt skatt +

Endring i midlertidige forskjeller
fra post 100 i RF-1217

+

Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til skattemeldingen (Unntak: AS mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk
og/eller reindrift må bruke tabellen under). Selskap med deltakerfastsetting overfører beløpet til selskapsmeldingen. =

Tilbakeføring
av enkelte
inntekter og
kostnader fra
resultat-
regnskapet

Næringsinntekt/
-underskudd

Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal
aksjeselskap mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk og/eller reindrift bruke tabellen.

Beregning av næringsinntekt

0877

0610

0621

0670

0999

0611 +

Skattekostnad0620 +

Underskuddsandel av investering i DS, TS
og FKV (se post 8006)

+0630

Verdireduksjon av finansielle instrumenter
vurdert til virkelig verdi 

+0631

Nedskriving på aksjer og andre
verdipapir kostnadsført i året

+0632

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av
aksjer og andre finansielle instrumenter

+0633

Tillbakeføring av inntektsført utbytte
(fylles ut av både selskaper og andre)

0815

Resultatført konsernbidrag +0816

Andel av regnskapsmessig underskudd
i selskap med deltakerfastsetting

+0635

Regnskapsmessig tap ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

+0636

Andre ikke fradragsberettigede kostnader
inkl. resultatførte gaver

+0640

Skattepliktig gevinst fra RF-1359 +0650

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv
tillegg etter skatteloven §16-30 femte ledd

0652

Skattemessig overskudd på andel
i selskap med deltakerfastsetting

+0655

Skattepliktig gevinst ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

+0656

Rentekostnader ført i resultatregnskapet +0660

Avkastning på livsforsikring
ført i resultatregnskapet

+0861

Egne sykepenger ført som
inntekt i resultatregnskapet

+0865

Poster som
bare fylles ut
av enkelt-
personforetak.
(Enkelte AS,
se rettledn.)

+

Korreksjon for foreslått utbytte fra DS
og TS ved bruk av egenkapitalmetoden.
(kun skattepliktig utbytte) +

0671

Andre inntekter +0679 +

Sum fradrag i næringsinntekten =

Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil 0678 +

Sum =

Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Overstiger utdelingene fradragsrammen
jf. post 0320, føres differansen til inntekt i skattemeldingen (RF-1028) post 233

0980 For samvirke-
foretak

÷

0820

Renteinntekt på tilbakebetalt skatt0821

Overskuddsandel av investering i DS, TS
og FKV (se post 8005)

0830

Verdiøkning av finansielle instrumenter
vurdert til virkelig verdi 

0831

Reversering av tidligere nedskrivning på
aksjer og andre verdipapir inntektsført i året

0832

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av aksjer og andre finansielle instrumenter

0833

Andel av regnskapsmessig overskudd
i selskap med deltakerfastsetting

0835

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

0836

Andre skattefrie inntekter0840

Fradragsberettiget tap fra RF-13590850

Skattemessig underskudd på andel
i selskap med deltakerfastsetting

0855

Fradragsberettiget tap ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

0856

Renteinntekter ført i resultatregnskapet 0860

Endring i midlertidige forskjeller
fra post 100 i RF-1217

0870

Andre fradrag0879

Andre 
poster

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i venstre kolonne)0900 +

Sum fradrag i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i høyre kolonne)0910 ÷

0653
+

Poster som
ikke fylles ut
av enkelt-
personforetak.
Slike inntekter 
og fradrag
fylles ut
direkte i 
skatte-
meldingen 
for personlige 
skattytere.

0645 +

E-postadresse

0875Skattepliktig gevinst fra RF-11090675 +

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

404 601

447

680 400

1 085 448

720 718

1 085 448

1 806 166

1 806 166

13.02.2017 90 89 99 99

Gunnar Hvammen



Ervervsdato hvis det er realisert driftsmidler som helt/
delvis er finansiert med tilskudd til investering i distriktene 
etter forskrift gitt av Kongen

Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vises til rettledning RF-1270

Avskrivning 2016

Skjema nr.    

Navn Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102
Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 
111 i fjorårets skjema)

103 Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler -

104a Nyanskaffelser - kostpris +

104b Nyanskaffelser - påkostninger +

104c Nedskrivning på nyanskaffelser med 
salgsgevinst etter sktl § 14-70 -

104d Offentlige tilskudd o.l.
i forbindelse med nyanskaffelser -

105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak =

106 Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi
ved uttak av driftsmidler -

107 Herav inntektsført i år
(jf sktl § 14-44) +

108 Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo
for gruppe a, b, c, d eller j og ev. gevinst/tap ved
realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i =

109 Overført til gevinst- og tapskonto. Gevinster
føres med + tegn, tap føres med - tegn.

110a Årets saldoavskrivning(-)/ev. innteksføring(+)
av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Overføres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-
bygg
anskaffet 
før 
1.1.1984

Ev. gårds- og bruksnr. 
ev. seksjonsnr.

Ev. gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrevet verdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense for avskrivning

Type
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Ja Nei

Overføres
til

116

Er det fortsatt fysiske driftsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av inngående mva

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Type
næring

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Overføres
til

NeiJa

Saldogruppe

RF-1084B

For lineære avskrivninger se side 2

110b 10 % avskrivning for saldogruppe d for nyanskaffelser/
påkostninger (post 104a og post 104b) - -

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: ervervet forretningsverdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 20 (22 %)
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 % ( + 10 % år 1)
Gruppe e: skip mv. 14 %
Gruppe f: fly, helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft
               og elektroteknisk utrustning i kraftforetak,
               og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet 5 %
Gruppe h: bygg og anlegg mv. 4 (10) (6) %
Gruppe i: forretningsbygg 2 %
Gruppe j: fast teknisk installasjon i bygninger 10 %

1 av 1

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326

c/o Miki Regnskap AS, Thor Dahls gate 1-3

3210 SANDEFJORD (0710) Sandefjord

1

h

4,00

Annen næring

19 257 200

19 257 200

19 257 200

-770 200

18 487 000

2

d

0,00

Annen næring

0

0

0



1
2

0
O

b
je

kt
 

n
r.

B
e
sk

ri
ve

ls
e

a
v 

o
b

je
kt

e
t

E
rv

e
rv

s-
å
r

K
o
st

p
ri
s/

p
å

ko
st

n
in

g
e
r

Å
re

ts
a
vs

kr
iv

n
in

g
e

r 
(e

vt
.

ko
st

n
a

d
sf

o
rd

e
lin

g
)

N
e
d
sk

re
ve

t 
ve

rd
i

3
1

.1
2

L
e

ve
tid

(a
n
ta

ll 
å
r)

L
in

e
æ

re
 a

v
s
k
ri

v
n

in
g

e
r: T
yp

e
 n

æ
ri
n
g

O
ve

rf
ø

re
s

til
:

N
e
d
sk

re
ve

t 
ve

rd
i

3
1

.1
2

 i 
fjo

r

D
a
to

U
n
d
e
rs

kr
ift

U
n

d
e
rs

k
ri

ft

F
a

st
sa

tt
 a

v 
S

ka
tt
e
d

ir
e
kt

o
ra

te
t 
m

e
d

 h
je

m
m

e
l i

 s
ka

tt
e

fo
rv

a
ltn

in
g
sl

o
ve

n
 §

 8
-2

 o
g

 §
 8

-1
4
 m

e
d
 f
o
rs

kr
ift

.

1
3
.0

2
.2

0
1
7



=

Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning
(RF-1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet.

DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL

1

Forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier 2016

=Forskjeller/endringer i forskjeller

÷Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen

BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke
aktivert (balanseført)
Regnskapsmessig verdi av leasingobjekt ført i balansen

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier

Endring i forskjeller
31.12.201631.12.2015

I II III

Skattemessig verdi på driftsmidler ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller ÷ =

Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Skattemessig verdi varebeholdning ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) + +

Skattemessig verdi på fordringer (se Næringsoppgave 2 post 0450) ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

÷

÷ = =

Regnskapsmessig verdi på driftsmidler

LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA

Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld

TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT

VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER

Regnskapsmessig verdi varebeholdning

UTESTÅENDE FORDRINGER

Regnskapsmessig verdi på kundefordringer

Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som 
avgis i dette skjema, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som 
har hjemmel til å innhente de samme opplysningene,jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 
og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret 
på telefon 75 00 75 00.

2

3

11

12

13

21

22

23

31

32

33

41

42

43

44

46

47

48

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217

Foretaksopplysninger

Navn Fødselsnummer Organisasjonsnummer

RF-1217B

Skattemessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ =

FORDRINGER OG GJELD ETTER FORDRINGSMODELLEN

Regnskapsmessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen38

39

40

Fastsatt med hjemmel i
skatteforvaltningsloven § 8-2
og § 8-14 med forskrift.

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326

37 058 740 35 608 140

22 525 040 21 754 840

14 533 700 13 853 300 680 400

12 598 344 12 194 461

12 598 344 12 194 461

0 0



Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap

Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor (gjelder bare for upersonlig skattyter)

Andre forskjeller

Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

=OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET

=

=

=

BETINGETE SKATTEFRIE GEVINSTER

SALDO PÅ GEVINST- OG TAPSKONTO

REGNSKAPSMESSIG UOPPTJENT INNTEKT

REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER =

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier Endring i forskjeller

III
31.12.2016

II
31.12.2015

I

÷ ÷ ÷ =

÷ ÷

SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV.
Beløp som ved årets utgang er avsatt til tilskudd til premiefond for betaling
etter utgangen av inntektsåret

Differanse mellom balanseført verdi og virkelig verdi på fusjons-/fisjonstidspunktet ved skattemessig kontinuitet

REGNSKAPSMESSIG AVSETNING TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER SOM ER FØRT I BALANSEN

NETTO PENSJONSMIDLER

÷ =

÷ =

÷ =

÷
+

Fradrag for skattefri gevinst (vederlag ÷ skattemessig verdi) ved overdragelse av eiendel til selskap i samme
konsern etter forskrift om skattfrie overføringer 

÷

Tillegg for differanse mellom skattemessig inngangsverdi og vederlag på overføringstidspunktet på eiendel 
overført fra selskap i samme konsern etter forskrift om skattefri overføring 

+

Sum endringer i forskjeller fra postene ovenfor. Positivt beløp overføres til post 0670 på side 4 i Næringsoppgave 2, og negativt 
beløp til post 0870 i Næringsoppgave 2. Det kan også føres  i post 7550 i Næringsoppgave 3, eller post 6550 i Næringsoppgave 4. =

AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER MV.
Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv.

Skattemessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv. ÷ ÷

Forskjeller

ANDELER I SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING
Regnskapsmessig verdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting

Skattemessig inngangsverdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting ÷ ÷

Forskjeller inngangsverdi

AKKUMULERT FREMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD

Omregnet ubenyttet kreditfradrag til fremføring

Fremførbar korreksjonsinntekt til og med 2015

Sum skattereduserende forskjeller ovenfor

Fremførbar ubenyttet korreksjonsinntekt etter reduksjon
for anvendt beløp i 2016

Sum skatteøkende forskjeller

Sum skattereduserende forskjeller inkludert korreksjonsinntekt 

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Dato Underskrift

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel

Underskrift

÷÷

÷

÷

÷÷

ANDRE FORSKJELLER 
÷ =

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷

÷

÷ =

÷

51

52

53

54

70

72

73

74

81

82

82

91

93

94

100

111

112

113

121

122

123

130

140

145

150

155

165

170

180

181

182

RESULTATFORSKJELLER PÅ ANDELER I SELSKAP MED
DELTAKERFASTSETTING

124

Differanse mellom skattemessige verdier og balanseført/virkelig verdi ved omdannelse til aksjeselskap med
skattemessig kontinuitet

÷
+

92

115

Avskåret rentefradrag til fremføring ÷ ÷157

680 400

14 533 700 13 853 300

-13 614 800 -13 091 700

918 900 761 600

13.02.2017



Avstemming av egenkapital 2016

Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2015 og utdelt utbytte i 2016

Navn Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat

Avsatt utbytte for 2016 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte
oppgitt i noter i årsregnskapet for 2015 som ble utdelt i 2016 for IFRS-foretak -

Mottatt konsernbidrag +

Avgitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - kontanter -

Gjeldsettergivelse +

Kjøp av egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesifiseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - andre eiendeler -

Salg av egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konvertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167), næringsoppgave 3 (RF-1170) og næringsoppgave 4 (RF-1173).
Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2. 
Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2. 

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på sist fastsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utbytte i løpet av året, basert på årets regnskap -102C

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326

2 266 383

2 266 383

720 718

2 987 101



Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

Kontantuttak

Uttak av driftsmidler

Uttak av varer og tjenester

Bolig i næringsbygg

Lys og varme privat

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Diverse andre private kostnader

Skatter

Privat bruk av næringsbil

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

Sum privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat  (post 9200 i RF 1167)

Privatkonto, (post 450 nedenfor)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrift

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B

For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema,
RF-1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de
samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan
fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

-

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi per 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B =

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,
avstemming av egenkapital

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og
selskap med deltakerfastsetting

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven
§ 8-2 og § 8-14 med forskrift.

13.02.2017



Siste innrapporterte utleieinntekt

Kryss av for hva slags
eiendom dette er

Faktisk utleieinntekt omregnet til årlig utleieinntekt

Har du svart c i post 132 i fyller du ikke ut denne
posten. Fyll i stedet ut post 147.

116 Matrikkelnummer for 
      hoveddelen av eiendommen

Organisasjonsnummer

Formue av næringseiendom 2016

Oppgave Av i altNavn

Dette skjemaet skal leveres av skattyter eller selskap med deltakerfastsetting som ved utgangen av inntektsåret eier næringseiendom. Er selskapet i sin helhet eid
direkte eller indirekte av et børsnotert selskap eller av personer eller instiusjoner som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30, skal ikke skjemaet leveres. 
Det skal i utgangspunktet leveres ett skjema per eiendom/matrikkelenhet. Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF-1099B.

Del I. Opplysninger om næringseiendommen

102 Eiendommens adresse101 Land

Omregning til årlig utleieinntekt

I 
Utleid areal

(ant. kvadratmeter)

II 
Faktisk brutto 

utleieinntekt i året

III 
Omregnet til utleieinntekt 

for hele året

Kryss av for hva eiendommen

i hovedsak brukes til

(eiendomstype)

Utendørs parkeringsplass Utendørs havneareal Annen tomt (grunnareal)

Inntekt ved utleie av deler av næringseiendommen
Fylles bare ut hvis du har svart b i post 132

utleid

areal
/ x =

samlet

areal
Stipulert utleieinntekt
for eiendommen

Beløpet fra post
145 kolonne III

Industri

Verksted Hotell

Lager Butikk/kjøpesenter

Fritidseiendom Annet

Kontor

I 
Kommune

III 
Bruksnummer

IV 
Festenummer

V 
Seksjonsnummer

II 
Gårdsnummer

117 Matrikkelnummer 
      for tilknyttede deler 
      av eiendommen 
      (se rettledningen)

Tilknyttet 
enhet 1

Tilknyttet 
enhet 2

Post 116 og 117 fylles ikke ut for eiendom i utlandet

Fødselsnummer

Var dette en utleieeiendom ved utgangen
av inntektsåret?

120 Ja Nei Svarer du nei på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet. I rettledningen kan du
lese om hva begrepet utleieiendom betyr i denne sammenhengen her.

Del II. Utleieverdi for utleid næringseiendom
Fylles bare ut hvis du svarte ja i post 120

Har du levert RF-1098 og fylt ut del II 

for både inntektsåret 2014 og 2015?
131

Hvordan ble utleieeiendommen benyttet i inntektsåret 2016?132 a) Hele eiendommen
var utleid

b) Deler av eiendommen
var utleid

c) Eiendommen var
ubenyttet

Utgjør bygningene utleieeiendommens
hovedfunksjon?

133 Ja Nei Svarer du ja skal du etterpå fylle ut post 135.
Svarer du nei skal du i stedet fylle ut post 136.

135

136

Her oppgir du leieinntekt for bebygget og annet areal

145

Inntektsbortfall i hele 2016

147 Fyll ut denne posten hvis du har svart c i post 132. Her fører du sist
innrapporterte utleieinntekt fra RF-1098.

150

Gjennomsnittlig utleieinntekt

Fylles bare ut hvis du har svart ja i post 131

Inntektsårets brutto
utleieinntekt

160 Har du svart a i post 132 fører du beløpet fra post 145 kolonne III.
Har du svart b i post 132 fører du beløpet fra post 150 høyre felt.

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2015

161 Se rettledningen

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2014

162 Se rettledningen

Sum163 =

Gjennomnsnittlig uteieinntekt167 Her fører du summen i post 163 dividert på 3

RF-1098B

Eide du eiendommen i sameie
ved utgangen av inntektsåret?

118 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet fyller du ut eierandelen i post 295.

Var eiendommen under oppføring
ved utgangen av inntektsåret?

119 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet.

Ja Nei

BAGTO EIENDOM AS 997 818 326 1 1

(NO) NORGE Kullerød Nord

(0710) Sandefjord 34 102

2 790 4 183 432 4 183 432

4 183 432

4 071 244

3 994 484

12 249 160

4 083 053



Maksimalgrense for 

formuesverdi

Formuesverdi

Beregnet utleieverdi for ikke-utleid næringseindom

Eiendomstype

Eiendommens

markedsverdi

Formuesverdien fra post 295 høyre felt overfører du til

- post 401A eller 401E i RF-1028 Skattemelding for inntekts- og formuesskatt – aksjeselskaper mv

- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for inntekts- og formuesskatt – personlig næringsdrivende mv.

- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for inntekts- og formuesskatt – lønnstakere og pensjonister

- post 510A eller 510E i RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Underskrift

Dato Underskrift

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

Maksimalgrense for formuesverdi for næringseiendommen

96 %X =

Posten fylles bare ut hvis du kan dokumentere at formuesverdien du har beregnet i post 280 eller post 283 høyre felt,
er høyere enn 96 % av eiendommens markedsverdi

Del III. Utleieverdi for ikke-utleid norsk næringseiendom
Svarte du ja i post 119 eller nei i post 120 fyller du ut disse postene

273 Industri

Verksted

Lager

Hotell

Butikk/kjøpesenter

Eiendom hvor tomt/grunnareal
utgjør eiendommens hovedfunksjon

Kontor

Annet

276

Eiendommens areal i
kvadratmeter X 0,9

= Beregnet
utleieverdiKalkulasjonsfaktor

Beregnet kvadratmeterleie og kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

X
Beregnet
kvadratmeterleie

Del IV. Formuesverdi for næringseiendommen
Del IV skal fylles ut av alle

Beregnet formuesverdi

280 Her fører du 80 % av utleieverdien i post 176 eller 276

290

Formuesverdien fra post 280, post 283 høyre felt eller
maksimalgrensen i post 290 høyre felt

295 Eierandel % =

Formuesverdi

Beregnet utleieverdi
for utleid næringseiendom

Beregnet utleieverdi

176 Sjekk mot post 131 og 132 for å finne hvilken post du skal hente brutto utleieinntekt som skal stå over brøkstreken fra: 
-  Svarte du ja i post 131, hent beløpet fra post 167
-  Svarte du nei i post 131, avgjør hva du svarte i post 132 hva du skal føre:
    -   Svarte du a i post 132 fører du beløpet fra post 145 kolonne III
    -   Svarte du b i post 132 fører du beløpet fra post 150 høyre felt
    -   Svarte du c i post 132 fører du beløpet fra post 147

Brutto utleieinntekt - hent beløpet fra
post 145, 147, 150 eller 167 X 0,9

Kalkulasjonsfaktor
= Beregnet

utleieverdi

Kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

Formuesverdi for
eiendom under oppføring

283

Andel av
ferdigstilt eiendom % =

Har du svart ja i post 119 fyller du ut denne posten. Formuesverdien utgjør en
forholdsmessig andel av anslått formuesverdi av ferdigstilt eiendom.

XBeløp fra post 280

X

4 083 053

0,063
58 329 329

46 663 463

46 663 463 100,000 46 663 463

13.02.2017



Spesifikasjon av poster BAGTO EIENDOM AS

Side 1

Kontospesifisert årsregnskap

BAGTO EIENDOM AS   

2016 2015Foreløpig Endring

3600 Husleie inntekter (4 183 432,00) (4 183 432,00) (4 071 244,00)
3601 Felleskostnader inntekter (154 980,00) (154 980,00) (150 824,00)

Annen driftsinntekt (4 338 412,00) 0,00 (4 338 412,00) (4 222 068,00)

Sum driftsinntekter (4 338 412,00) (4 222 068,00)

6000 Avskr. byggninger og fast eiendom 1 450 600,00 1 450 600,00 1 450 600,00

Avskrivning på driftsmidler og immateriell ... 1 450 600,00 0,00 1 450 600,00 1 450 600,00

6390 Lokalkostnader, vedlikehold utearealer 100 682,80 100 682,80 94 730,10
6700 Revisjonshonorarer 19 000,00 19 000,00 9 000,00
6710 Regnskapshonorarer 77 700,00 77 700,00 75 900,00
6720 Honorar for juridisk bistand 51 750,00 51 750,00 0,00
6790 Annen fremmed tjeneste 31 500,00 31 500,00 0,00
7350 Representasjon 0,00 0,00 931,00
7430 Gaver uten fradrag 0,00 0,00 826,00
7500 Forsikringer 36 365,00 36 365,00 36 235,00
7770 Bank og kortgebyr 125,73 125,73 117,69

Annen driftskostnad 317 123,53 0,00 317 123,53 217 739,79

Sum driftskostnader 1 767 723,53 1 668 339,79

Driftsresultat (2 570 688,47) (2 553 728,21)

8040 Renteinntekter u/fradrag 0,00 0,00 (331,00)
8050 Renteinntekter bank (658,00) (658,00) (4 194,46)

Annen renteinntekt (658,00) 0,00 (658,00) (4 525,46)

Sum finansinntekter (658,00) (4 525,46)

8140 Rentekostnad ikke fradragsber. 447,00 447,00 0,00
8150 Rentekostnader 1 445 580,27 1 445 580,27 1 361 044,98

Annen rentekostnad 1 446 027,27 0,00 1 446 027,27 1 361 044,98

Sum finanskostnader 1 446 027,27 1 361 044,98

Netto finans 1 445 369,27 1 356 519,52

Ordinært resultat før skattekostnad (1 125 319,20) (1 197 208,69)

8300 Betalbar skatt, ordinær 0,00 S2 451 542,00 451 542,00 498 421,00
8320 Endring i utsatt skatt 0,00 S1 (46 941,00) (46 941,00) (52 182,00)

Skattekostnad på ordinært resultat 0,00 404 601,00 404 601,00 446 239,00

Ordinært resultat (720 718,20) (750 969,69)

Årsresultat (720 718,20) (750 969,69)

8960 Overføring annen egenkapital 0,00 S3 720 718,20 720 718,20 750 969,69

Annen egenkapital 0,00 720 718,20 720 718,20 750 969,69

Sum 720 718,20 750 969,69



Spesifikasjon av poster BAGTO EIENDOM AS

Side 2

Kontospesifisert årsregnskap

BAGTO EIENDOM AS   

2016 2015Foreløpig Endring

1100 Bygninger 27 852 442,00 27 852 442,00 27 852 442,00
1101 Merverdi bygg 15 707 132,00 15 707 132,00 15 707 132,00
1110 Akkumulert avskrivninger bygg (8 603 842,00) (8 603 842,00) (7 676 342,00)
1111 Akkumulerte avskrivninger merverdi bygg (2 615 432,00) (2 615 432,00) (2 092 332,00)
1150 Tomter og andre grunnarealer 3 267 840,00 3 267 840,00 3 267 840,00

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 35 608 140,00 0,00 35 608 140,00 37 058 740,00

Sum varige driftsmidler 35 608 140,00 37 058 740,00

1301 Borgeskogen 12 As 1,00 1,00 1,00

Investering i datterselskap 1,00 0,00 1,00 1,00

Sum finansielle anleggsmidler 1,00 1,00

Sum anleggsmidler 35 608 141,00 37 058 741,00

1720 Forskuddsbetalt andre kostnader 0,00 0,00 3 035,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 35 212,00 35 212,00 6 309,00

Andre fordringer 35 212,00 0,00 35 212,00 9 344,00

1310 Mellomværende B12 12 159 248,75 12 159 248,75 12 589 000,00

Konsernfordringer 12 159 248,75 0,00 12 159 248,75 12 589 000,00

Sum fordringer 12 194 460,75 12 598 344,00

1920 DNB 1503 25 90419 2 596,83 2 596,83 2 977,01
1921 DnB 1503.03.12616 89 032,90 89 032,90 12 104,14

Bankinnskudd, kontanter og lignende 91 629,73 0,00 91 629,73 15 081,15

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 91 629,73 15 081,15

Sum omløpsmidler 12 286 090,48 12 613 425,15

Sum eiendeler 47 894 231,48 49 672 166,15



Spesifikasjon av poster BAGTO EIENDOM AS

Side 3

Kontospesifisert årsregnskap

BAGTO EIENDOM AS   

2016 2015Foreløpig Endring

2000 Aksjekapital (100 000,00) (100 000,00) (100 000,00)
Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 10,00) (100 000,00) 0,00 (100 000,00) (100 000,00)

Sum innskutt egenkapital (100 000,00) (100 000,00)

2050 Annen egenkapital (2 166 382,73) S3 (720 718,20) (2 887 100,93) (2 166 382,73)

Annen egenkapital (2 166 382,73) (720 718,20) (2 887 100,93) (2 166 382,73)

Sum opptjent egenkapital (2 887 100,93) (2 166 382,73)

Sum egenkapital (2 987 100,93) (2 266 382,73)

2120 Utsatt skatt (229 725,00) S1 46 941,00 (182 784,00) (229 725,00)

Utsatt skatt (229 725,00) 46 941,00 (182 784,00) (229 725,00)

Sum avsetning for forpliktelser (182 784,00) (229 725,00)

2242 Lån NOK 35.000.000 (4 528 406,00) (4 528 406,00) (6 051 134,00)
2243 LÅN 15 000 000 (9 550 000,00) (9 550 000,00)(10 550 000,00)
2244 Næringskreditt 21.000.000 (21 000 000,00) (21 000 000,00)(21 000 000,00)

Gjeld til kredittinstitusjoner (35 078 406,00) 0,00 (35 078 406,00)(37 601 134,00)

2911 Thabo Energy AS (2 988 273,00) (2 988 273,00) (2 967 664,00)
2912 Solodd Event AS (2 689 697,00) (2 689 697,00) (2 671 147,00)
2914 Riisallén Invest AS (598 054,00) (598 054,00) (593 929,00)

Langsiktig konserngjeld (6 276 024,00) 0,00 (6 276 024,00) (6 232 740,00)

2913 Aksel Lund Svindal (2 689 697,00) (2 689 697,00) (2 671 147,00)

Gjeld til aksjonær (2 689 697,00) 0,00 (2 689 697,00) (2 671 147,00)

Sum annen langsiktig gjeld (44 044 127,00)(46 505 021,00)

Sum langsiktig gjeld (44 226 911,00)(46 734 746,00)

2400 Leverandørgjeld (72 187,50) (72 187,50) (10 771,25)

Leverandørgjeld (72 187,50) 0,00 (72 187,50) (10 771,25)

2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt 0,00 S2 (451 542,00) (451 542,00) (498 421,00)

Betalbar skatt 0,00 (451 542,00) (451 542,00) (498 421,00)

2950 Påløpt rente lån (156 490,05) (156 490,05) (161 845,17)

Annen kortsiktig gjeld (156 490,05) 0,00 (156 490,05) (161 845,17)

Sum kortsiktig gjeld (680 219,55) (671 037,42)

Sum gjeld (44 907 130,55)(47 405 783,42)

Sum egenkapital og gjeld (47 894 231,48)(49 672 166,15)



Vedlegg til skattemeldingen for Bagto Eiendom AS (org. nr 997 818 326) 

Bagto Eiendom AS eier og leier ut et forretningsbygg i Sandefjord kommune. Selskapet skiftet eiere i 

2017.  

I forbindelse med utarbeidelsen av skattemeldingen for 2017 ble det oppdaget at bygget har vært 

avskrevet i saldogruppe H. Etter selskapets vurdering er dette et forretningsbygg med kontorplasser, 

og som dermed hører hjemme i saldogruppe I.  

Det er samtidig oppdaget at selskapet ikke har allokert andel av byggekost til faste tekniske 

installasjoner tilbake i 2012. Dette er et moderne forretningsbygg hvor andelen faste tekniske 

installasjoner utgjør en betydelig andel.  

Som et resultat av ovennevnte har selskapet foretatt en skjønnsmessig vurdering av fordelingen 

mellom faste tekniske installasjoner og forretningsbygg.  

Situasjonen 31.12.16 var som følger: 

 

Selskapet har konservativt vurdert faste tekniske installasjoner til å utgjøre 30% av byggekost. 

Dersom dette hadde blitt lagt til grunn fra 2012 ville situasjonen vært tilnærmet lik denne:  

 

 

Saldoen pr. 1.1.17 er fordelt med NOK 4 141 088 på saldogruppe J og NOK 14 345 912 på 

saldogruppe I. Til sammen tilsvarer dette NOK 18 487 000 som var verdien i saldogruppe H pr. 

31.12.16.  

 

 



Diverse opplysninger
Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til
aksjonær/nærstående

Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i skatteloven 
§ 9-14 i 2017? (RF-1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging
2017" skal i så fall sendes inn, se rettledningen)

Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner 
og mellomværender med nærstående, jf. skatteforvaltningsloven
§ 8-11 med forskrifter

Er selskapet nystiftet ved fisjon i 2017? 

Er omdannelsen i så fall gjennomført etter
reglene om skattefri omdannelse?

Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av
et børsnotert selskap?

Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av NUF,
enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap?

Hvis selskapet er nystiftet i 2017, oppgi stiftelsesdato

Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 2017,
er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? 

Er det foretatt overføringer av eiendeler som
etter forskrift av 19.11.99 nr. 1158 er skattefrie? Redegjørelse
skal i så fall vedlegges, jf. forskriften § 11-21-8

Skal selskapet behandles etter de særskilte
rederibeskatningsreglene i skatteloven § 8-10?

Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF-1197 post 770. Postene 
201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke fylles ut.

Ved fremføring av underskudd i post 232 menes her fradragsberettiget
finansunderskudd.

Utleie av formuesgjenstander

Salg av formuesgjenstander

Utleie av formuesgjenstand

Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander

Har selskapet ytt lån til eller stilt sikkerhet for 
selskapets aksjonær/nærstående?

Gjelder meldingen
forhåndsfastsetting?

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - 
aksjeselskaper mv. 2017 

Navn og adresse Selskapstype Organisasjonsnummer

Endring i navn og postadresse må meldes til
Enhetsregisteret, Brønnøysund

Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 2017?

Oppgi i så fall org.nr.

Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 2017?

Oppgi i så fall org.nr.

Ja

Kontorkommune per 31.12.2017

Lånebeløp
per 31.12.                           

Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap

Lånebeløp
per 31.12.

Utbytte (totalt) besluttet utdelt i
2017/renter av egenkapitalbevis i 2017

Nei

Oppgi organisasjonsnummer til evt.
norsk konsernspiss, se rettledningen

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei Inntektsår?

Selskapets inntekts-
førte renter av lånet

kr

Selskapets kostnads-
førte renter av lånetkr kr

og navn

og navn

(fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

(fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/
mellomværender over beløpsgrensene? 
(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomværender 2017" skal i så fall vedlegges)

Ja Nei

kr

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 6.10.2015

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 31.12

Har aksjonær/nærstående ytt lån til 
eller stilt sikkerhet for selskapet?

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet ytt lån eller stilt sikkerhet for
personlig aksjonær i selskapets morselskap?

Ja Nei

Har selskapet i løpet av 2017 fått endret eierforhold som følge av omorganisering 
eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernforhold
(mer enn 90 %) til nye selskaper? (fylles ut av selskap som har hatt
skatteposisjon som overstiger kr 1 mill. uten tilknytning til eiendel
eller gjeldspost, se rettledningen)

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omfattes av fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omfattes av fritaksmetoden, med fradragsberettiget tap? Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig gevinst? Ja Nei

Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig tap? Ja Nei

For rederi

Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye
innbetalt skatt, se rettledningen.

RF-1028B

Er selskapet direkte eller indirekte eiet av selskap i utlandet,

Er selskapet filial av utenlandsk selskap? Ja Nei

oppgi selskapsnavn
og land
(landkode)

Har selskapet i løpet av året deltatt i omorganisering over
landegrensene?

Ja Nei

Driver selskapet med utvinning av petroleum i utlandet? Ja Nei

Hvis ja: Omfatter filialregnskapet alle inntekter, kostnader,
eiendeler og gjeld for både hovedkontor og filial? Ja Nei

Har selskapet virksomhet med fast driftssted i annet land?
Hvis ja: Oppgi landkode:

Ja Nei

Lånebeløp per 6.10.2015

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.

kr

kr

Eier eller kontrollerer selskapet, direkte eller indirekte,
minst 50 % av selskap eller innretning i utlandet?

Ja Nei

Er foretaket en del av et konsern som skal levere
land-for land rapportering?

Navn på rapporteringspliktig foretak Landkode

Ja Nei

Driver selskapet med finansiell aktivitet som omfattes
av næringshovedområde K "Finansierings- og
forsikringsvirksomhet" i SSB standard for næringsgruppering?

Hvis det er svart ja på spørsmålet over; mener selskapet seg
dermed omfattet av finansskatt?

Ja Nei

Ja Nei

Borgeskogen 12 Holding AS919 030 933

997 818 326Aksjeselskap

Olav Selvaags Plass 5

Bagto Eiendom AS

0252 OSLO

Oslo
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 X

 X

 X
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 X

 X
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 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

X 
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 X

 X

 X

 X

Skatteetaten



Justering overført fra RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Sum inntekter220

Anvendelse av framførbart underskudd (hentes fra post 284, men begrenses oppad til post 231)
        

Næringsinntekt                                          

Nettoinntekt av fast eiendom                            

Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) 

Andre inntekter (spesifiseres)

=

Inntekt

2017

Beløp i hele kroner

Fradrag i inntekten

=

Beregning av inntekt

Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom

Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, beløp hentes fra post 380 i RF-1028 for inntektsåret 2016

Andre fradrag (spesifiseres)

Sum fradrag

÷

=

=Inntekt/underskudd (underskudd overføres til post 286)

Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 220 ÷ post 230)

Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag

Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved)

I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppgave 1, se rettledningen)

÷

I samsvar med næringsoppgave
og/eller oppgjørsblankett

Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven § 8-10
Netto positiv finansinntekt fra post 260

Beregnet øvrig inntekt, overføres fra RF-1197 post 792

Sum alminnelig inntekt =

Tonnasjeskatt 

Inntekt sokkel (i samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts)

Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts)

232

Kun samvirkeforetak. Tillegg for ikke fradragsberettiget etterbetaling (overstiger nettoinntekt
av medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgave 2/post 9980 i næringsoppgave 1.233 +

Oversikt over framført underskudd i inntekt
Framført ubenyttet underskudd etter fastsettingen for 2016

Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergivelse i 2017

Andel av underhåndsakkord og gjeldsettergivelse 
motregnet framført underskudd fra tidligere år

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse

Rest framført underskudd fra tidligere år

÷

=

Årets underskudd (hentes fra post 260)

Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, beløp hentes fra post 380 i RF-1028 for inntektsåret 2016 ÷

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd 
(begrenset oppad til post 286 og post 283) ÷

Anvendelse av framført underskudd fra tidligere år (hentes fra post 232) ÷

=

÷282    

231

240

252

260

230

225

224

223

222

210

209

207

202

201

261

262

264

265

270

280

281

283

284

285

286

287

Sum underskudd til framføring per 1.1.2018 =290

257

Øvrig omsetning eks. mva.

For samvirkeforetak
Omsetning med medlemmer
i eget lag eks. mva.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i eget lag eks. mva.:

Omsetning med medlemmer
i andre lag eks. mva.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i andre lag eks. mva.:

Sum omsetning: =

Andel av selskapets omsetning som
kommer fra medlemmer i eget lag i %: %

101

102

103

104

110

111

120

4 212 245

4 212 245

-4 212 245

-4 212 245

-4 212 245

0

0

4 212 245

4 212 245

Bagto Eiendom AS 997 818 326



Kun for kraftverkseiere: Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente

Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente
386

=

Årets og framført kreditfradrag etter skatteloven § 16-31
Framført ubenyttet kreditfradrag for årene f.o.m. 1995 t.o.m. 2016

Fradragsberettiget andel av underliggende selskapsskatt for 2017

Sum

Anvendelse av kreditfradrag ved fastsettingen for 2017 ÷

Rest kreditfradrag til framføring =

291

292

293

294

295

(for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap)

2017

Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Beregnet verdi

P-ROM/boareal EierandelByggeår

Sum - Beløpet overføres til post 401B på side 4 =

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune

Beregnet verdi

P-ROM/boareal EierandelByggeår

Sum - Beløpet overføres til post 401C på side 4 =

Boligtype (se rettledningen)

Boligtype (se rettledningen)

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

P-ROM/boareal EierandelByggeårBoligtype (se rettledningen)
%

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune P-ROM/boareal EierandelByggeårBoligtype (se rettledningen)
%

401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge

401B Selveide boliger i Norge

3. Har dere dokumentert markedsverdien
    og brukt denne til å justere ned formuesverdien? Ja Nei

1. Verdi fra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert verdi

3. Har dere dokumentert markedsverdien
    og brukt denne til å justere ned formuesverdien? Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsverdien
    og brukt denne til å justere ned formuesverdien? Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsverdien
    og brukt denne til å justere ned formuesverdien? Ja Nei

1. Verdi fra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert verdi

1. Verdi fra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert verdi

1. Verdi fra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert verdi

Bagto Eiendom AS 997 818 326



Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapital-
bevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper)

Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med
verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post 460

Andel av nettoformue i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221)

Flerboligbygninger i Norge

Antall Pålydende År Kurs

Formue                                                                                                                                    

a. Driftsløsøre

b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein

c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg

Skip, fiske- og fangstfartøy mv.

Ikke-avskrivbare driftsmidler

Fritidsbåt/lystyacht

Utestående fordringer

Panteobligasjoner og gjeldsbrev

Innskudd i innenlandske og utenlandske banker

Ihendehaverobligasjoner
av enhver art

Kontantbeholdning

Livsforsikringspoliser

Sum post 419

=

Annen
formue

(Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.)
(Ikke aksjer og andeler i aksjefond.)

2017

Sum post 409Beløp

Avskrivbart
driftsløsøre,
buskap, 
varer
o.l.

402

420    

403

404

405

406

407

408

409

410

411

419

Formue per 1.1.2018

Norsk næringseiendom401A

Utleid utenlandsk
næringseiendom

401E

Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom, jord- og skogbruk m.v.)401D

Annen fast eiendom i
utlandet av enhver art

401F Type eiendom Adresse Beregnet verdiLand Sum post 401F

Type eiendom Adresse Kommune Beregnet verdiS.nr.G. nr. B. nr. F.nr. Sum post 401D

Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side 3.401B

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side 3.401C

401G

Sum post 401GKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Beregnet verdi
%

1. Næringseiendom med beregnet utleieverdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hvor verdi er fastsatt til markedsverdi (RF-1098)

413

Andel av negativ nettoformue i selskap med deltakerfastsetteing (RF-1221)443

Annen gjeld445

Sum gjeld446 =

BeløpSpesifiser

3. Har dere dokumentert markedsverdien
    og brukt denne til å justere ned formuesverdien? Ja Nei

1. Næringseiendom med beregnet utleieverdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hvor verdi er fastsatt til markedsverdi (RF-1098)

1. Verdi fra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert verdi

766 684

1 349 224

59 416 716

37 586 117

7 175

57 293 633

37 586 117

Bagto Eiendom AS 997 818 326



Verdsettingsrabatt på
enkelte eiendeler

Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2018 (Er aksjekapitalen endret ved inn- eller
utbetaling fra/til aksjonærene mv. i inntektsåret, se rettledningen)

Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen)
Selskapets bruttoformue (overført fra post 420)

Aksjer, aksjedel av andel i verdipapirfond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet)

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi)

Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet)

=

÷Sum gjeld (overført fra post 446)

=

Underskrift
Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt
vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger.
Dato Underskrift

Sum postene 460 - 463

Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet

Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet)

Navn på den som signerer oppgaven (som i folkeregisteret)

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028

490

460

461

462

463

470

476

480

485

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i skattemeldingen helt eller delvis bli benyttet også av andre
offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.
Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Fastsettelse av nettoformue (fylles bare ut av formuesskattepliktige selskaper og innretninger)
Selskapets bruttoformue (overført fra post 420)

Aksjer, aksjedel av andel i verdipapirfond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet)

500

501

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi)502

=Sum bruttoformue før verdsettingsrabatt505

506 VerdsettingsrabattGrunnlag for verdsettingsrabatt

Næringseiendommer
(beregnet utleieverdi)

Boliger og flerboligbygninger

Aksjer og aksjedel av andel
i verdipapirfond

Andeler i selskap
med deltakerfastsetting

Driftsmidler unntatt faste
eiendommer

Sum =

÷Sum gjeld (overført fra post 446)516

Reduksjon av gjeld ved formuesfastsettelsen på grunn av verdsettingsrabatt på enkelte eiendeler517

Gjeld før reduksjon

Bruttoformue før verdsettingsrabatt

Verdsettingsrabatt

Skattefri formue i utlandet

x

+

Reduksjon av gjeld på grunn av skattefri formue i utlandet518

Gjeld før reduksjon

Samlede eiendeler basert på bokførte verdier

=Nettoformue 520

2017

=

=

÷

Bokført verdi av skattefri
formue i utlandetx

Næringseiendommer
(markedsverdi)

a 1.

a 2.

b.

c.

d.

e.

f.

59 416 716

59 416 716

21 830 599

10 000

2 183,06

37 586 117

Bagto Eiendom AS 997 818 326



Spesifikasjoner til RF-1028 Skattemeldingen
Klient Bagto Eiendom AS

Fødsels-/org.nr 997 818 326

Post 445: Annen gjeld

Tekst Verdi

2221 Gjeld til kredittinstit (51500 - 51999) 33 600 000

2400 Leverandørgjeld (55500 - 62499) 673 580

2920 Gjeld til i konsern (66000 - 66499) 3 312 537

Sum 37 586 117

Maestro Årsoppgjør Bagto Eiendom AS Side 1



Navn

Forretningsadresse

Postnummer og poststed

Varer under tilvirkning

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata

Ferdige egentilvirkede varer

Innkjøpte varer for videresalg

Sum verdi av varelager

Skattemessig verdi
31.12.2016

Regnskapsmessig verdi
31.12.2016 (post 1400)

 0230 Salgsinntekter  0240 Varekostnad  0250 Bruttofortjeneste

Regnskapsperiode Fra Til

FødselsnummerOrganisasjonsnummer Antall årsverk i 
regnskapsåret

Hvilke regler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet?

Næring
(virksomhetens art)

Skattemessig verdi
31.12.2017

Regnskapsmessig verdi
31.12.2017 (post 1400)

Nyetablert virksomhet i 2015 eller senere?

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ +

= == =

÷ =

Ja Nei

Buskap

Selvproduserte varer som 
skal nyttes i egen produksjon

+

+

+

+

+

+

+

+

IFRS

Regnskapslovens
alminnelige regler

Er bokføringsvalutaen en annen enn
norske kroner, jf. bokføringsforskriften § 4-2?

Type valuta(er)

Har foretaket årsregnskaps-
plikt etter regnskapsloven?

Ja Nei

0110 

0120

0130 

0140 

0150 

0160

0170

Ja Nei

Forenklet IFRSRegnskapslovens regler
for små foretak
God regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner

Er foretaket revisjonspliktig? Ja Nei

Revisors
navn

Adresse

Revisors
org.nr

Revisorselskapets
navn

Postnr.
/-sted

Hvem har fylt ut næringsoppgaven?

Valgt bort revisjon

Næringsoppgave 2 for 2017
For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner.

Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til skattemeldingen/selskapsmeldingen.

Foretaksopplysninger

Revisor og regnskapsfører

Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner

Varelager

Kun for 
jordbruk

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg

Kundefordringer per 31.12.201720172016

20162017

Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter

Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 ÷ post 0420)

Konstaterte tap på kundefordringer

Kredittsalg

x 4 x+

+

Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende

Sum skattemessig verdi på fordringer

÷ ÷

= =

+ +

= =

Skattepliktig næringsinntekt 0320 Skattepliktig næringsinntekt fra omsetning
        med egne medlemmer

0310

0410

0420

0430

0440

0450

Forskning, utvikling og
andre immatr. eiendeler
Tomter og andre 
grunnareal

Boliger inkl. 

 Anskaffelse Salg

20172016

0510

0530

0540

RF-1167B

For samvirkeforetak

Utregning av skattemessig verdi på fordringer

Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler 
 Anskaffelse Salg

boligtomter

Org.nr Navn Postnr.
/-sted

Valgt revisor/ekstern regnskapsfører som har Foretaket selv Annen - oppgi hvemutført den løpende bokføringen gjennom året

Er den løpende bokføringen utført av 
ekstern regnskapsfører?

Ja Nei

Regnskapsførers

Forretningsadresse

org.nr
Regnskapsførers

navn

Bagto Eiendom AS

Olav Selvaags Plass 5

0252 OSLO

Kjøp og salg av egen fast eiendom

997 818 326

01.01.2017 31.12.2017

914 954 010

Leif Weldings vei 20 3208 SANDEFJORD

HENKA REVISJON AS

 

 

 

 

XX

 

 

X

X

 

X  

4 338 412

1 349 224 12 194 461

1 349 224 12 194 461

 

X   

X  

NRP Procurator AS

Postboks 1358 Vika

934 560 892

0113 OSLO
Postnr.
/-sted

Skatteetaten



Andre resultatkomponenter
for IFRS-foretak

Resultatregnskap ( i hele NOK) 2017

Verdired. av finans. instru-
menter vurd. til virkelig verdi

Salgsinntekt og uttak,
avgiftspliktig

Forsikring og avgifter på
 transportmidler

Salgsinntekt og uttak,
avgiftsfri

Vedlikehold mv.
transportmidler

Salgsinntekt og uttak
utenfor merverdiavgiftsloven

Reise-, diett- og bilgodt-
gjørelse (opplysningspliktig)

Spesielle offentlige avgifter 
vedrørende salg

Reise- og diettkostnader 
(ikke opplysningspliktig)

Offentlig tilskudd/refusjon

Leieinntekt fast eiendom

Provisjonskostnad

Annen leieinntekt

Provisjonsinntekt

Annen driftsrelatert
inntekt

Sum driftsinntekter

Lisens, patentkostnad
og royalty

Varekostnad

Beholdn.endring av varer under
tilvirkning og ferdig tilv. varer

Fremmedytelse og 
underentreprise

Beholdn.endring av egen-
tilvirkede anleggsmidler ÷ ÷

Lønn, feriepenger mv.

Sum driftskostnader

Annen opplysningspliktig
godtgjørelse

Netto positiv resultatandel 
vedr. invest. i DS,TS og FKV

Arbeidsgiveravgift

Renteinntekt fra foretak i
samme konsern

Opplysningspliktig
pensjonskostnad

Annen renteinntekt

Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS mv.

Valutagevinst (agio)

Annen personalkostnad

Annen finansinntekt

Avskrivning på varige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Verdiøkn. av finans. instru-
menter vurd. til virkelig verdi

Frakt og transportkostnad 
vedrørende salg

Nedskrivning av finansielle
eiendeler

Energi, brensel mv.
vedrørende produksjon

Rentekostnad til foretak i
samme konsern

Leie lokale Annen rentekostnad

Lys, varme Valutatap (disagio)

Renovasjon, vann, avløp,
renhold mv.

 Ordinært resultat

Leie maskiner, inventar,
transportmidler o.l.

Betalbar skatt

Verktøy, inventar mv. som
ikke skal aktiveres

Reparasjon og annet 
vedlikehold

Endring utsatt skatt/
skattefordel

Ekstraordinær inntekt

Fremmed tjeneste (regnskap
rev.hon., rådgivning o.l.)

Ekstraordinær kostnad

Elektronisk kommunikasjon,
porto mv.

Drivstoff transportmidler

2017 2016

Uopptjent inntekt

Nedskrivning på varige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Annen finanskostnad

Ordinært resultat før 
skattekostnad

Betalbar skatt

Endring utsatt skatt/
skattefordel

 Årsresultat/Totalresultat

Privat bruk av næringsbil ÷ ÷

Driftsresultat

Reparasjon og vedlikehold
bygning

Bilkostnader, bruk av
privat bil i næring

Sum finansinntekter

Netto neg. resultatandel vedr.
investering i DS, TS og FKV

Sum finanskostnader

Verdiendringer investerings-
eiendommer

Verdiendringer biologiske
eiendeler

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3695

3700

3850

3870

3900

9000

4005

4295

4500

4995

5000

5300

5400

5420

5600

5900

6000

6050

6100

6200

6300

6340

6395

6400

6500

6600

6695

6700

6995

7000

7020

7040

7080

7099

7155

7165

7295

7330 Salgs- og reklamekostnader

7370 Representasjonskostnader

7490 Kontingenter

7500 Forsikringspremie

7565 Garanti- og servicekostnad

7600

7700 Annen kostnad

7830 Tap på fordringer

9010

8030

8005

9050

8050

8060

8079

8080

9060

8006

8100

8115

8130

8150

8160

8179

9070

9100

8300

8320

9150

8400

8500

8600

8620

9200

÷ ÷

2017 2016

Inntekt av andre 
investeringer/utbytte8090

8910

4 338 412

4 338 412

910 700

57 088

206 350

740 004

38 260

22 566

1 974 967

1 649 969

1 450 600

100 683

179 950

36 365

126

1 767 724

2 570 688

5 434

5 434

658

658

13 397

2 460 245

525

2 474 167

1 446 027

1 446 027

3 624 936

3 624 936

-818 764

-75 520

-743 244

1 125 319

451 542

-46 941

720 718

720 718-743 244

3880 Gevinst ved avgang av immatr.
eiendeler og varige drifstmidler

Gevinst ved avgang av3885 finansielle anleggsmidler 7880 Tap ved avgang av immatr.
eiendeler og varige driftsmidler

7885 Tap ved avgang av
finansielle anleggsmidler

8074 Gevinst v/real. av aksjer
egenkap.bevis og fondsand.

8174 Tap v/real. av aksjer
egenkap.bevis og fondsand.
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Leverandørgjeld til selskap 
i samme konsern

Varelager

2017

Biologiske eiendeler

OMLØPSMIDLER

Fond for urealiserte gevinster

Annen kortsiktig gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Påløpt rente

Lønn, feriepenger o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Forskudd fra kunder

Avsatt utbytte

Andre offentlige avgifter

Skyldig arbeidsgiveravgift

Skyldig merverdiavgift

Skattetrekk og andre trekk

Betalbar skatt, fastsatt

Betalbar skatt, ikke fastsatt

Gjeld til kredittinstitusjoner

Annen langsiktig gjeld

Stille interessentinnskudd og 
ansvarlig lånekapital

Gjeld til selskap i 
samme konsern

Gjeld til kredittinstitusjoner

Utsatt skatt

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd

Kontanter

Andre obligasjoner og 
sertifikater

Markedsbaserte obligasjoner,
sertifikater mv.

Markedsbaserte aksjer og
verdipapirfondsandeler

Ikke-markedsbaserte aksjer og 
andeler

Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer på selskap i
samme konsern

Opptjent, ikke fakturert
driftsinntekt

Sum anleggsmidler

Andre fordringer

Fordringer på ansatte

Fordringer på personlige
eiere, styremedl. o.l.

Obligasjoner

Investeringer i aksjer, andeler 
og verdipapirfondsandeler

Lån til tilknyttet selskap og
felles kontrollert virksomhet

Investeringer i andre 
tilknyttede selskap

Lån til foretak i samme 
konsern

Uopptjent inntekt

Forskning og utvikling Aksjekap./EK andre foretak

Goodwill
(saldogruppe b)

Egne aksjer (negativt beløp)

Forretningsbygg
(saldogruppe i)

Overkurs

Bygg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)

Anlegg, maskiner
 under utførelse

Andre driftsmidler

Fond for vurderingsforskjeller

Tomter og andre grunnarealer

Bolig inkl. boligtomter,
hytter mv.

Annen egenkapital
Felleseid andelskapital

Personbiler, maskiner, 
inventar mv. (saldogruppe d)
Skip, rigger mv.
(saldogruppe e)
Fly, helikopter mv.
(saldogruppe f)
Vare- og lastebiler, busser mv.
(saldogruppe c)

Pensjonsforpliktelser

Kontormaskiner o.l.
 (saldogruppe a)

Investeringer i tilknyttede
selskap med deltakerfastsetting

Uopptjent inntekt

Avsetninger
for forpliktelser

Kundefordringer eksklusive
på selskap i samme konsern

Konvertible lån

Obligasjonslån

Konvertible lån

Obligasjonslån

Krav på innbetaling av
selskapskapital

Eiendeler 2017 Egenkapital og gjeld2016 2017 2016

Sum egenkapital

Konsesjoner, patenter, lisenser,
varemerker o.l. rettigheter

Utsatt skattefordel

Investeringer i datter- og konsern-
selskap med deltakerfastsetting
Investeringer i andre datter- og 
konsernselskap

Sum langsiktig gjeld

Andre finansielle instrumenter

Udekket tap

Gjeld til selskap i 
samme konsern

INNSKUTT EGENKAPITALANLEGGSMIDLER

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen innskutt egenkapital

Elektroteknisk utrustning i 
kraftforetak mv. (saldogr. g)

Kortsiktige fordringer mot
personlig eier/styremedl. o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Avsatt utbytte (jf. IFRS)

Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK)

Investeringseiendommer

1020

1000

1070

1080

1105

1115

1117

1130

1150

1160

1180

1205

1221

1225

1238

1280

1290

1312

1313

1320

1331

1332

1340

1350

1360

1370

1380

1390

9300

1400

1500

1530

1560

1565

1570

1780

1800

1810

1830

1840

1880

1900

1920

9350

9400

1490

2010

2000

2020

2030

2043

2045

2059

2055

2080

9450

2100

2120

2160

2180

2200

2210

2220

2250

2260

2280

2290

9500

2310

2320

2380

2400

2460

2500

2510

2600

2740

2770

2790

2800

2900

2910

2920

2949

2950

2970

2980

2990

9550  Sum kortsiktig gjeld

9650  Sum egenkapital og gjeld

Netto pensjonsmidler1395

Fast teknisk installasjon
i bygninger (saldogruppe j)1120

Derivater2330

Leverandørgjeld

Derivater2130

Varebiler med nullutslipp
(saldogruppe c)1239

Kundefordringer på selskap
i samme konsern1501

56 667 100 000

2 143 857 2 887 101

2 987 101

107 264 182 784

33 600 000

33 707 264 44 226 911

6 276 024

2 689 697

35 078 406

33 284 093

356 210

1 230 554

3 247 840

562 582

23 344

32 340 300

1

673 580

3 312 537

167 117

4 153 234

40 061 021

72 188

451 542

156 490

680 220

47 894 232

38 704 622 35 608 141

470 813

878 411

7 175

1 356 399

40 061 021

12 159 249

35 212

91 630

12 286 091

47 894 232

2 200 5243 267 840
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+ Fradragsberettiget tap fra RF-1109

Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl §§ 2-39 (2)
og 6-91

Kontrollsum 

Revisors
underskrift

Henvendelse
rettes til

Telefonnr.Underskrift Dato

Type Næring

B

Post 0999 fordelt 
på næringer

ID
(For eks.
1, 2, 3 
m.v.)

Skattepliktig
inntekt fordelt 

på næringer Innehaver
Ektefelle/

registrert partner

Beløp under E overføres
til RF-1224 og RF-1030 For eventuell fordeling

Korreksjoner for
primærnæringer,
se rettledningen.

C E F G

0402

Kolonnene A, B og E  skal nyttes av alle. I kolonne ID skal 
næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men 
med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt.

A

0403

Postnummer i 
RF-1030

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167:
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF-1167, helt eller delvis bli benyttet også
av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning
kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

3 % av netto skattefrie inntekter etter
fritaksmetoden og 3 % av utdeling fra
selskap med deltakerfastsetting

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sum tillegg i næringsinntekten

Negativ skattekostnad

Ikke fradragsberettigede kontingenter

2017

Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2)

Ikke fradragsberettigede
representasjonskostnader

Emisjons- og stiftelseskostnader +

Rentekostnad på fastsatt skatt +

Endring i midlertidige forskjeller
fra post 100 i RF-1217 +

Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til skattemeldingen (Unntak: AS mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk
og/eller reindrift må bruke tabellen under). Selskap med deltakerfastsetting overfører beløpet til selskapsmeldingen. =

Tilbakeføring
av enkelte
inntekter og
kostnader fra
resultat-
regnskapet

Næringsinntekt/
-underskudd

Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal
aksjeselskap mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk og/eller reindrift bruke tabellen.

Beregning av næringsinntekt

0877

0920

0610

0621

0670

0999

0611 +

Skattekostnad0620 +

Underskuddsandel av investering i DS, TS
og FKV (se post 8006) +0630

Verdireduksjon av finansielle instrumenter
vurdert til virkelig verdi +0631

Nedskriving på aksjer og andre
verdipapir kostnadsført i året +0632

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av
aksjer og andre finansielle instrumenter +0633

Tillbakeføring av inntektsført utbytte
(fylles ut av både selskaper og andre)0815

Resultatført konsernbidrag +0816

Andel av regnskapsmessig underskudd
i selskap med deltakerfastsetting +0635

Regnskapsmessig tap ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting +0636

Andre ikke fradragsberettigede kostnader
inkl. resultatførte gaver +0640

Skattepliktig gevinst fra RF-1359 +0650

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv
tillegg etter skatteloven §16-30 femte ledd0652

Skattemessig overskudd på andel
i selskap med deltakerfastsetting +0655

Skattepliktig gevinst ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting +0656

Rentekostnader ført i resultatregnskapet +0660

Avkastning på livsforsikring
ført i resultatregnskapet +0861

Egne sykepenger ført som
inntekt i resultatregnskapet +0865

Poster som
bare fylles ut
av enkelt-
personforetak.
(Enkelte AS,
se rettledn.)

+

Korreksjon for foreslått utbytte fra DS
og TS ved bruk av egenkapitalmetoden.
(kun skattepliktig utbytte) +0671

Andre inntekter +0679 +

Sum fradrag i næringsinntekten0910 =

Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil 0678 +

Sum0970 =

Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Overstiger utdelingene fradragsrammen
jf. post 0320, føres differansen til inntekt i skattemeldingen (RF-1028) post 2330980 For samvirke-

foretak ÷

0820

Renteinntekt på tilbakebetalt skatt0821

Overskuddsandel av investering i DS, TS
og FKV (se post 8005)0830

Verdiøkning av finansielle instrumenter
vurdert til virkelig verdi 0831

Reversering av tidligere nedskrivning på
aksjer og andre verdipapir inntektsført i året0832

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av aksjer og andre finansielle instrumenter0833

Andel av regnskapsmessig overskudd
i selskap med deltakerfastsetting0835

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting0836

Andre skattefrie inntekter0840

Fradragsberettiget tap fra RF-13590850

Skattemessig underskudd på andel
i selskap med deltakerfastsetting0855

Fradragsberettiget tap ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting0856

Renteinntekter ført i resultatregnskapet 0860

Endring i midlertidige forskjeller
fra post 100 i RF-12170870

Andre fradrag0879

0900

Andre 
poster

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i venstre kolonne)0900 +

Sum fradrag i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i høyre kolonne)0910 ÷

0653 +

Poster som
ikke fylles ut
av enkelt-
personforetak.
Slike inntekter
og fradrag
fylles ut
direkte i
skatte-

for personlige
skattytere.

0645 +

E-postadresse

0875Skattepliktig gevinst fra RF-11090675 +

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

431

75 520

3 393 912

431 3 469 432

-743 244

431

3 469 432

-4 212 245

-4 212 245

23 11 64 00

knut.nielsen@nrp.no
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Avstemming av egenkapital 2017

Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2016 og utdelt utbytte i 2017

Navn Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat

Avsatt utbytte for 2017 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte
oppgitt i noter i årsregnskapet for 2016 som ble utdelt i 2017 for IFRS-foretak -

Mottatt konsernbidrag +

Avgitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - kontanter -

Gjeldsettergivelse +

Kjøp av egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesifiseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - andre eiendeler -

Salg av egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konvertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167), næringsoppgave 3 (RF-1170) og næringsoppgave 4 (RF-1173)

Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3, 4 eller RF-1323, eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2.
Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2.

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på sist fastsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utbytte i løpet av året, basert på årets regnskap -102C

2 987 101

-743 244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-43 333

2 200 524

2 987 101

Bagto Eiendom AS 997 818 326

0

0

Skatteetaten

og Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323).



Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

2017

Kontantuttak

Uttak av driftsmidler

Uttak av varer og tjenester

Bolig i næringsbygg

Lys og varme privat

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Diverse andre private kostnader

Skatter

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

Sum privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat (post 9200 i RF 1167)

Privatkonto, (post 450 nedenfor)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrift

Underskrift

avstemming av egenkapital

selskap med deltakerfastsetting

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B

÷

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi pr 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B =

Privat bruk av næringsbil

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven
8-2 og § 8-14 med forskrift. For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som av gis i dette skjema,

RF-1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de
samme opplysningene, jfr lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt samordning kan fås ved 
henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

0 0 0

0

0
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Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og



Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning 

(RF-1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet.

DRIFTSMIDLER MV. (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL

1

Forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier 2017

=Forskjeller/endringer i forskjeller

÷Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen

BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke
aktivert (balanseført)
Regnskapsmessig verdi leasingobjekt ført i balansen

Navn Fødselsnummer

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier

Organisasjonsnummer

Endring i forskjeller
31.12.201731.12.2016

I II III

Skattemessig verdi på driftsmidler ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller ÷ =

Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller =
÷

=
=

Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller =
÷ =

=

Skattemessig verdi varebeholdning ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) + +

Skattemessig verdi på fordringer (næringsoppgavens post 0450) ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

÷

÷ =
=

Regnskapsmessig verdi på driftsmidler

LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA

Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld

TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT

VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER

Regnskapsmessig verdi varebeholdning

Regnskapsmessig verdi på kundefordringer

Foretaksopplysninger

Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid

RF-1217B

2

3

11

12

13

21

22

23

31

32

33

41

42

43

44

46

47

48

Bagto Eiendom AS 997 818 326

35 608 140

21 754 840

13 853 300

38 704 622

21 457 410

17 247 212 -3 393 912

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 194 461

12 194 461

0

1 349 224

1 349 224

0 0

0 0 0

FORDRINGER OG GJELD ETTER FORDRINGSMODELLEN

Regnskapsmessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen

Skattemessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen

Forskjeller/endringer i forskjeller40

39

38

= ÷ = =

÷÷

UTESTÅENDE FORDRINGER

0 0 0

Fastsatt med hjemmel i
skatteforvaltningsloven § 8-2
og § 8-14 med forskrift.

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som 
avgis i dette skjema, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som 
har hjemmel til å innhente de samme opplysningene,jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 
og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret 
på telefon 75 00 75 00.

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217

Skatteetaten



Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor (Gjelder bare upersonlig skattyter)

=OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET

=

=

=

BETINGETE SKATTEFRIE GEVINSTER

SALDO PÅ GEVINST- OG TAPSKONTO

REGNSKAPSMESSIG UOPPTJENT INNTEKT

REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER =

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier Endring i forskjeller

III31.12.2017
II

31.12.2016
I

÷ ÷ ÷ =

÷ ÷

SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV.
Beløp som ved årets utgang er avsatt til tilskudd til premiefond for betaling
etter utgangen av inntektsåret

Differanse mellom balanseført verdi og virkelig verdi på fusjons-/fisjonstidspunktet ved skattemessig kontinuitet

REGNSKAPSMESSIG AVSETNING TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER SOM ER FØRT I BALANSEN

NETTO PENSJONSMIDLER

÷ =

÷ =

÷ =

÷
+

Fradrag for skattefri gevinst (vederlag ÷ skattemessig verdi) ved overdragelse av eiendel til selskap i samme
konsern etter forskrift om skattfrie overføringer

÷

Tillegg for differanse mellom skattemessig inngangsverdi og vederlag på overføringstidspunktet på eiendel 
overført fra selskap i samme konsern etter forskrift om skattefri overføring

+

Sum endringer i forskjeller fra postene ovenfor. Positivt beløp overføres til post 0670 på side 4 i næringsoppgave 2, og negativt 
beløp til post 0870 i næringsoppgave 2. Det kan også føres  i post 7550 i næringsoppgave 3, eller post 6550 i næringsoppgave 4. =

AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER MV.
Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv.

÷ ÷

ANDELER I SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING
Regnskapsmessig verdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting

÷ ÷

AKKUMULERT FREMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD

Omregnet ubenyttet kreditfradrag til fremføring

Sum skattereduserende forskjeller inkludert korreksjonsinntekt 

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel.

Dato Underskrift

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel

Underskrift

÷÷

÷

÷

÷÷

ANDRE FORSKJELLER ÷ =

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷

÷

÷ =

÷

51

52

53

54

70

72

73

74

81

82

82

91

93

94

100

111

112 Skattemessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv.

113 Forskjeller

121

122 Skattemessig inngangsverdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting

123 Forskjeller inngangsverdi

130

140

145 Fremførbar korreksjonsinntekt til og med 2016

165 Andre forskjeller

170 Sum skatteøkende forskjeller

180

181

182 Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

124

0 0

13 853 300

0

13 091 700

761 600

17 247 212

4 212 245

12 568 600

466 367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 393 912

0 0

4 212 245

Bagto Eiendom AS 997 818 326

Differanse mellom skattemessige verdier og balanseført/virkelig verdi ved omdannelse til aksjeselskap med
skattemessig kontinuitet

92 ÷
+

115 Inntektsført avsatt utbytte fra datterselsap og tilknyttet selskap

157 Avskåret rentefradrag til fremføring

RESULTATFORSKJELLER PÅ ANDELER I SELSKAP MED
DELTAKERFASTSETTING

eller post 0940 i Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323).



Ervervsdato hvis det er realisert driftsmidler som helt/
delvis er finansiert med tilskudd til investering i distriktene 
etter forskrift gitt av Kongen

Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vises til rettledning RF-1270

Avskrivning 2017

Navn Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30%
Gruppe b: ervervet forretningsverdi (goodwill) 20%
Gruppe c: vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv. 14%
Gruppe f: fly, helikopter 12%
Gruppe g: anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft

og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Gruppe h: bygg og anlegg mv. 4 (10) (6) %
Gruppe i: forretningsbygg 2%
Gruppe j: fast teknisk installasjon i bygninger 10%

102 Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 
111 i fjorårets skjema)

103 Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler -

104a Nyanskaffelser - kostpris +

104b Nyanskaffelser - påkostninger +

104c Nedskrivning på nyanskaffelser med 
salgsgevinst etter sktl § 14-70 -

104d Offentlige tilskudd o.l.
i forbindelse med nyanskaffelser -

105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak =

106 Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi
ved uttak av driftsmidler -

107 Herav inntektsført i år
(jf sktl § 14-44) +

108 Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo
for gruppe a, b, c, d eller j og ev. gevinst/tap ved
realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i =

109 Overført til gevinst- og tapskonto. Gevinster
føres med + tegn, tap føres med - tegn.

110 Årets saldoavskrivning(-)/ev. innteksføring(+)
av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr 31.12
Overføres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

For lineære avskrivninger se side 2

RF-1084B

Forretnings-
bygg
anskaffet 
før 
1.1.1984

Ev. gårds- og bruksnr. 
ev. seksjonsnr.

Ev. gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrevet verdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense for avskrivning

Type
næring

Kommunenavn

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Ja Nei

Overføres
til

116

Er det fortsatt fysiske driftsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av inngående mva

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Type
næring

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Overføres
til

NeiJa

SaldogruppeD K

2 3

20,00

Annen Annen

Andre Andre

3 267 840

936 092

936 092 3 267 840

20 000

936 092 3 247 840

-3 247 840

-187 218

748 874 0

Bagto Eiendom AS 997 818 326

Olav Selvaags Plass 5

0252 OSLO Oslo

X X  

 X

Skjema nr.    1

og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet 5%

Skatteetaten



Ervervsdato hvis det er realisert driftsmidler som helt/
delvis er finansiert med tilskudd til investering i distriktene 
etter forskrift gitt av Kongen

Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vises til rettledning RF-1270

Avskrivning 2017

Navn Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30%
Gruppe b: ervervet forretningsverdi (goodwill) 20%
Gruppe c: vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv. 14%
Gruppe f: fly, helikopter 12%
Gruppe g: anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft

og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Gruppe h: bygg og anlegg mv. 4 (10) (6) %
Gruppe i: forretningsbygg 2%
Gruppe j: fast teknisk installasjon i bygninger 10%

102 Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 
111 i fjorårets skjema)

103 Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler -

104a Nyanskaffelser - kostpris +

104b Nyanskaffelser - påkostninger +

104c Nedskrivning på nyanskaffelser med 
salgsgevinst etter sktl § 14-70 -

104d Offentlige tilskudd o.l.
i forbindelse med nyanskaffelser -

105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak =

106 Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi
ved uttak av driftsmidler -

107 Herav inntektsført i år
(jf sktl § 14-44) +

108 Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo
for gruppe a, b, c, d eller j og ev. gevinst/tap ved
realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i =

109 Overført til gevinst- og tapskonto. Gevinster
føres med + tegn, tap føres med - tegn.

110 Årets saldoavskrivning(-)/ev. innteksføring(+)
av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr 31.12
Overføres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

For lineære avskrivninger se side 2

RF-1084B

Forretnings-
bygg
anskaffet 
før 
1.1.1984

Ev. gårds- og bruksnr. 
ev. seksjonsnr.

Ev. gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrevet verdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense for avskrivning

Type
næring

Kommunenavn

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Ja Nei

Overføres
til

116

Er det fortsatt fysiske driftsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av inngående mva

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Type
næring

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Overføres
til

NeiJa

SaldogruppeJ A

4 5

10,00 30,00

Annen Annen

Andre Andre

GN:34, BN:102

Kullerød Nord

4 141 088

1 244 753 25 444

5 385 841 25 444

5 385 841 25 444

-538 584 -7 633

4 847 257 17 811

Bagto Eiendom AS 997 818 326

Olav Selvaags Plass 5

0252 OSLO Oslo

X X  

 X

Skjema nr.    2

og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet 5%

Skatteetaten



Ervervsdato hvis det er realisert driftsmidler som helt/
delvis er finansiert med tilskudd til investering i distriktene 
etter forskrift gitt av Kongen

Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vises til rettledning RF-1270

Avskrivning 2017

Navn Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30%
Gruppe b: ervervet forretningsverdi (goodwill) 20%
Gruppe c: vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv. 14%
Gruppe f: fly, helikopter 12%
Gruppe g: anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft

og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Gruppe h: bygg og anlegg mv. 4 (10) (6) %
Gruppe i: forretningsbygg 2%
Gruppe j: fast teknisk installasjon i bygninger 10%

102 Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 
111 i fjorårets skjema)

103 Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler -

104a Nyanskaffelser - kostpris +

104b Nyanskaffelser - påkostninger +

104c Nedskrivning på nyanskaffelser med 
salgsgevinst etter sktl § 14-70 -

104d Offentlige tilskudd o.l.
i forbindelse med nyanskaffelser -

105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak =

106 Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi
ved uttak av driftsmidler -

107 Herav inntektsført i år
(jf sktl § 14-44) +

108 Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo
for gruppe a, b, c, d eller j og ev. gevinst/tap ved
realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i =

109 Overført til gevinst- og tapskonto. Gevinster
føres med + tegn, tap føres med - tegn.

110 Årets saldoavskrivning(-)/ev. innteksføring(+)
av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr 31.12
Overføres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

For lineære avskrivninger se side 2

RF-1084B

Forretnings-
bygg
anskaffet 
før 
1.1.1984

Ev. gårds- og bruksnr. 
ev. seksjonsnr.

Ev. gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrevet verdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense for avskrivning

Type
næring

Kommunenavn

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Ja Nei

Overføres
til

116

Er det fortsatt fysiske driftsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av inngående mva

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Type
næring

Saldonr.

Valgt avskrivningssats

Overføres
til

NeiJa

SaldogruppeI

6

2,00

Annen

Andre

GN:34, BN:102

Kullerød Nord

14 345 912

1 820 893

16 166 805

16 166 805

-323 336

15 843 469

Bagto Eiendom AS 997 818 326

Olav Selvaags Plass 5

0252 OSLO Oslo

X  

 X

Skjema nr.    3

og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet 5%

Skatteetaten



120 Objekt 
nr.

Beskrivelse
av objektet

Ervervs-
år

Kostpris /
påkostninger

Årets
avskrivninger (evt.
kostnadsfordeling)

Nedskrevet verdi
31.12

Levetid
(antall år)

Lineære avskrivninger:

Type næring Overføres
til:

Nedskrevet verdi
31.12 i fjor

Dato

Underskrift

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

Underskrift



Skatteetaten

Siste innrapporterte utleieinntekt

Kryss av for hva slags
eiendom dette er

Faktisk utleieinntekt omregnet til årlig utleieinntekt

Har du svart c i post 132 i fyller du ikke ut denne
posten. Fyll i stedet ut post 147.

116 Matrikkelnummer for 
      hoveddelen av eiendommen

Organisasjonsnummer

Formue av næringseiendom 2017

Oppgave Av i altNavn

Dette skjemaet skal leveres av skattyter eller selskap med deltakerfastsetting som ved utgangen av inntektsåret eier næringseiendom. Er selskapet i sin helhet eid
direkte eller indirekte av et børsnotert selskap eller av personer eller instiusjoner som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30, skal ikke skjemaet leveres. 
Det skal i utgangspunktet leveres ett skjema per eiendom/matrikkelenhet. Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF-1099B.

Del I. Opplysninger om næringseiendommen

102 Eiendommens adresse101 Land

Omregning til årlig utleieinntekt

I 
Utleid areal

(ant. kvadratmeter)

II 
Faktisk brutto 

utleieinntekt i året

III 
Omregnet til utleieinntekt 

for hele året

Kryss av for hva eiendommen
i hovedsak brukes til
(eiendomstype)

Utendørs parkeringsplass Utendørs havneareal Annen tomt (grunnareal)

Inntekt ved utleie av deler av næringseiendommen
Fylles bare ut hvis du har svart b i post 132

utleid
areal/ x =

samlet
areal

Stipulert utleieinntekt
for eiendommen

Beløpet fra post
145 kolonne III

Industri

Verksted Hotell

Lager Butikk/kjøpesenter

Fritidseiendom Annet

Kontor

I 
Kommune

III 
Bruksnummer

IV 
Festenummer

V 
Seksjonsnummer

II 
Gårdsnummer

117 Matrikkelnummer 
      for tilknyttede deler 
      av eiendommen 
      (se rettledningen)

Tilknyttet 
enhet 1

Tilknyttet 
enhet 2

Post 116 og 117 fylles ikke ut for eiendom i utlandet

Fødselsnummer

Var dette en utleieeiendom ved utgangen
av inntektsåret?120 Ja Nei Svarer du nei på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet. I rettledningen kan du

lese om hva begrepet utleieiendom betyr i denne sammenhengen her.

Del II. Utleieverdi for utleid næringseiendom
Fylles bare ut hvis du svarte ja i post 120

Har du levert RF-1098 og fylt ut del II 
for både inntektsåret 2015 og 2016?

131

Hvordan ble utleieeiendommen benyttet i inntektsåret 2017?132 a) Hele eiendommen
var utleid

b) Deler av eiendommen
var utleid

c) Eiendommen var
ubenyttet

Utgjør bygningene utleieeiendommens
hovedfunksjon?133 Ja Nei Svarer du ja skal du etterpå fylle ut post 135.

Svarer du nei skal du i stedet fylle ut post 136.

135

136

Her oppgir du leieinntekt for bebygget og annet areal

145

Inntektsbortfall i hele 2017

147 Fyll ut denne posten hvis du har svart c i post 132. Her fører du sist
innrapporterte utleieinntekt fra RF-1098.

150

Gjennomsnittlig utleieinntekt
Fylles bare ut hvis du har svart ja i post 131 og ikke har svart c i post 132

Inntektsårets brutto
utleieinntekt160 Har du svart a i post 132 fører du beløpet fra post 145 kolonne III.

Har du svart b i post 132 fører du beløpet fra post 150 høyre felt.

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2016161 Se rettledningen

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2015162 Se rettledningen

Sum163 =

Gjennomnsnittlig uteieinntekt167 Her fører du summen i post 163 dividert på 3

RF-1098B

Eide du eiendommen i sameie
ved utgangen av inntektsåret?118 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet fyller du ut eierandelen i post 284.

Var eiendommen under oppføring
ved utgangen av inntektsåret?119 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet.

Ja Nei

0Sandefjord 34 102

 X

 X

X  

Norge Kullerød Nord

Bagto Eiendom AS 997 818 326

3 624 936 2 325 2 790 4 349 923

X  

 X  

X  

 

 

 

 

 

X

 

 

   

4 349 923

4 183 432

4 071 244

12 604 599

4 201 533

2 325 3 624 936 3 624 936

1 1



Beregnet utleieverdi for ikke-utleid næringseindom

Eiendomstype

Del III. Utleieverdi for ikke-utleid norsk næringseiendom
Svarte du ja i post 119 eller nei i post 120 fyller du ut disse postene

273 Industri

Verksted

Lager

Hotell

Butikk/kjøpesenter

Eiendom hvor tomt/grunnareal
utgjør eiendommens hovedfunksjon

Kontor

Annet

276

Eiendommens areal i
kvadratmeter X 0,9

= Beregnet
utleieverdiKalkulasjonsfaktor

Beregnet kvadratmeterleie og kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

X Beregnet
kvadratmeterleie

Beregnet utleieverdi
for utleid næringseiendom

Beregnet utleieverdi

176 Sjekk mot post 131 og 132 for å finne hvilken post du skal hente brutto utleieinntekt som skal stå over brøkstreken fra:
- Svarte du c i post 132 fører du beløpet fra post 147
- Ellers avgjør også hva du svarte i post 132 hva du skal føre: 
- Svarte du ja i post 131, hent beløpet fra post 167
- Svarte du nei i post 131 og a i post 132, fører du beløpet fra post 145 kolonne III
- Svarte du nei i post 131 og b i post 132, fører du beløpet fra post 150 høyre felt

Brutto utleieinntekt - hent beløpet fra
post 145, 147, 150 eller 167 X 0,9

Kalkulasjonsfaktor
= Beregnet

utleieverdi

Kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

0,066
57 293 633

4 201 533

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagto Eiendom AS 997 818 326



Verdien fra post 288 eller maksimalgrensen i post 290 høyre felt

Beregnet verdi av næringseiendom

Beregnet utleieverdi fra post 280 eller
post 283 høyre felt

Maksimalgrense for verdi
av næringseiendommen

Beregnet utleieverdi

Eiendommens
markedsverdi

Underskrift
Dato Underskrift

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

Maksimalgrense for verdi av næringseiendommen

96 %X =

Posten fylles bare ut hvis du kan dokumentere at verdien du har beregnet i post 288 er høyere enn 96 % av eiendommens markedsverdi

Del IV. Formuesverdi for næringseiendommen
Del IV skal fylles ut av alle

Beregnet verdi av næringseiendom

280 Her fører du hele utleieverdien fra post 176 eller 276

290

Beregnet utleieverdi for
eiendom under oppføring283

Andel av
ferdigstilt eiendom % =

Har du svart ja i post 119 fyller du ut denne posten. Verdien utgjør en
forholdsmessig andel av anslått utleieverdi av ferdigstilt eiendom.

XBeløp fra post 280

284 X Eierandel % =

288 =

Eierandel %X

Verdi for næringseiendom eid av 
ikke-børsnotert aksjeselskap med 
kapitalendring mv. i 2017

300

=XBeløp fra post 284, høyre felt 89 %

Verdi for aksjeselskap med kapitalendring mv.

RF-1028 Skattemelding for formues -og inntektsskatt - aksjeselskaper mv. Har du dokumentert markedsverdien, sammenlikner du verdien i post 288
med verdien i post 290 høyre felt. Er verdien i post 290 høyre felt lavest,
skal verdien i post 290 venstre felt (dvs 100 % av verdien) ) korrigert for
eierandelen, føres over i skattemeldingen. Ellers fører du verdien fra
post 284 høyre felt i post 401A eller 401E i skattemeldingen.

RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting Har du dokumentert markedsverdien, sammenlikner du verdien i post 288
med verdien i post 290 høyre felt. Er verdien i post 290 høyre felt lavest, fører
du denne i selskapsmeldingen. Ellers fører du verdien fra post 288
i post 510A eller 510E i selskapsmeldingen.

Formuesverdi for personlige skattepliktige

295 =

Fradrag for 11 % verdsettingssrabatt

Fradrag for 20 % verdsettingssrabatt286 ÷Posten fylles ut bare av personlige skattepliktige
og selskaper og innretninger med formuesskatteplikt

287 Posten fylles bare ut av selskaper med deltakerfastsetting ÷

Beløpet overføres til
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende mv.
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister

57 293 633

57 293 633 100,000 57 293 633

57 293 633

57 293 633 50 991 333
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Bagto Eiendom AS

Resultatregnskap

Note 30.6.2018 30.6.2017
Driftsinntekter og driftskostnader

Leieinntekter 2 259 900 0
Sum driftsinntekter 2 259 900 0

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 598 440 0
Annen driftskostnad 197 724 0
Sum driftskostnader 796 164 0

Driftsresultat 1 463 736 0

Finansinntekter og finanskostnader

Rentekostnad til foretak i samme konsern 42 747 0
Annen rentekostnad 417 783 0
Sum finanskostnader 460 530 0

Resultat av finansposter -460 530 0

Ordinært resultat før skattekostnad 1 003 206 0
Ordinært resultat 1 003 206 0

Årsresultat 1 003 206 0

Overføringer

Bagto Eiendom AS Org.nr. 997 818 326 Årsregnskap 2018



Bagto Eiendom AS

Balanse

Note 30.6.2018 30.6.2017
Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 40 002 906 0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 891 196 0
Sum varige driftsmidler 40 894 102 0

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 0 1
Sum finansielle anleggsmidler 0 1

Sum anleggsmidler 40 894 102 1

Omløpsmidler

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 77 956 0
Sum fordringer 77 956 0

Bankinnskudd o.l.
Bankinnskudd 342 814 0
Sum bankinnskudd o.l. 342 814 0

Sum omløpsmidler 420 770 0

Sum eiendeler 41 314 872 1
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Bagto Eiendom AS

Balanse

Note 30.6.2018 30.6.2017
Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 56 667 0
Sum innskutt egenkapital 56 667 0

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 143 857 0
Udisponert resultat -1 003 206 0
Sum opptjent egenkapital 3 147 062 0

Sum egenkapital 3 203 729 0

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 107 264 0
Sum avsetning for forpliktelser 107 264 0

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 35 500 000 0
Sum annen langsiktig gjeld 35 500 000 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 65 057 0
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 2 355 208 0
Annen kortsiktig gjeld 83 614 0
Sum kortsiktig gjeld 2 503 879 0

Sum gjeld 38 111 143 0

Sum egenkapital og gjeld 41 314 872 0
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Bagto Eiendom AS

Resultatregnskap - spesifikasjon
30.6.2018 30.6.2017

Leieinntekter
3600 Leieinntekter fast eiendom, avg.pl. -2 259 900,00 0,00

-2 259 900,00 0,00

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
6000 Avskrivning bygninger 480 420,00 0,00
6005 Avskrivning tekniske installasjoner 67 080,00 0,00
6015 Avskrivning maskiner og inventar 50 940,00 0,00

598 440,00 0,00

Annen driftskostnad
3620 Akonto felleskostnader, avg.pl. -127 793,28 0,00
4601 Felleskostnader Vann og avløp 5 315,79 0,00
4603 Felleskostnader Vaktmester 2 622,00 0,00
4607 Felleskostnader Vakthold 9 696,00 0,00
4608 Felleskostnader Ventilasjon 23 171,00 0,00
4618 Felleskostnader Kjøling 29 968,39 0,00
4636 Felleskostnader Snørydding 57 020,00 0,00
6600 Rep og vedlikehold bygninger 14 295,00 0,00
6690 Diverse vedlikehold 37 382,00 0,00
6705 Honorarer regnskap/økonomisk bistand 34 759,20 0,00
6795 Andre fremmedtjenester 73 593,40 0,00
7500 Forsikring 38 572,00 0,00
7770 Bank og kortgebyr 1 552,50 0,00
7796 Øreavrundinger -0,04 0,00
7797 Div kostnader fradragsberettiget m/mva -2 500,00 0,00
7798 Div kostnader fradragsberettiget u/mva 70,00 0,00

197 723,96 0,00

Rentekostnad til foretak i samme konsern
8130 Rentekostnad konsern 42 747,25 0,00

42 747,25 0,00

Annen rentekostnad
8150 Rentekostnader bank 417 783,00 0,00

417 783,00 0,00
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Bagto Eiendom AS

Balanse - spesifikasjon
30.6.2018 30.6.2017

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
1100 Forretningsbygg 24 008 230,50 0,00
1101 Merverdi bygg 15 707 132,00 0,00
1108 Akkumulert avskrivninger bygg -7 223 189,00 0,00
1109 Akkumulerte avskrivninger merverdi bygg -2 772 452,00 0,00
1110 Fast teknisk installasjon i bygning 9 697 777,80 0,00
1119 Akk avsk tekniske innstallasjoner bygg -2 662 433,00 0,00
1150 Tomter og andre grunnarealer 3 247 840,00 0,00

40 002 906,30 0,00

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
1250 Inventar 576 981,60 0,00
1259 Akk avskr inventar -43 200,00 0,00
1260 Fast Bygningsinventar 359 110,40 0,00
1269 Akk. avskr fast bygningsinventar -20 840,00 0,00
1280 Kontormaskiner 25 444,00 0,00
1289 Akk avskr kontormaskiner -6 300,00 0,00

891 196,00 0,00

Investeringer i datterselskap
1300 Aksjer i datterselskaper/konsern 0,00 1,00

0,00 1,00

Andre kortsiktige fordringer
1530 Opptjent ikke fakturert driftsinntekter 43 656,00 0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 34 299,80 0,00

77 955,80 0,00

Bankinnskudd
1920 Handelsbanken 9488.07.28649 342 814,02 0,00

342 814,02 0,00

Aksjekapital
2000 Aksjekapital -56 667,00 0,00

-56 667,00 0,00

Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital -2 143 856,53 0,00

-2 143 856,53 0,00

Utsatt skatt
2120 Utsatt skatt -107 264,00 0,00

-107 264,00 0,00

Gjeld til kredittinstitusjoner
2221 Gjeld til kredittinstit (51500 - 51999) -35 500 000,00 0,00

-35 500 000,00 0,00
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Bagto Eiendom AS

Balanse - spesifikasjon
30.6.2018 30.6.2017

Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld (55500 - 62499) -65 057,24 0,00

-65 057,24 0,00

Leverandørgjeld til selskap i samme konsern
2460 Leverandørgjeld i konsern (63000 - 63999 -2 355 207,56 0,00

-2 355 207,56 0,00

Annen kortsiktig gjeld
2950 Påløpte renter -83 614,00 0,00

-83 614,00 0,00
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Bagto Eiendom AS

Resultatregnskap Proforma 2018

Note 2018 2017
Driftsinntekter og driftskostnader

Leieinntekter 4 519 800 3 624 936
Sum driftsinntekter 4 519 800 3 624 936

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 1 196 940 910 700
Annen driftskostnad 328 232 1 064 267
Sum driftskostnader 1 525 172 1 974 967

Driftsresultat 2 994 628 1 649 969

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 6 000 5 434
Sum finansinntekter 6 000 5 434

Rentekostnad til foretak i samme konsern 76 097 13 397
Annen rentekostnad 968 343 2 460 245
Annen finanskostnad 0 525
Sum finanskostnader 1 044 440 2 474 167

Resultat av finansposter -1 038 440 -2 468 733

Ordinært resultat før skattekostnad 1 956 187 -818 764
Skattekostnad på ordinært resultat 7 449 923 -75 520
Ordinært resultat 1 506 264 -743 244

Årsresultat 1 506 264 -743 244

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 2 1 506 264 0
Overført fra annen egenkapital 2 0 743 244
Sum overføringer -1 506 264 743 244
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Bagto Eiendom AS

Balanse proforma 2018

Note 2018 2017
Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 39 455 346 37 762 486
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 840 256 942 136
Sum varige driftsmidler 40 295 602 38 704 622

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 40 295 602 38 704 622

Omløpsmidler

Fordringer
Fordring på selskap i samme konsern 5 0 470 813
Andre kortsiktige fordringer 0 878 411
Sum fordringer 0 1 349 224

Bankinnskudd o.l.
Bankinnskudd 205 263 7 175
Sum bankinnskudd o.l. 205 263 7 175

Sum omløpsmidler 205 263 1 356 399

Sum eiendeler 40 500 865 40 061 021
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Bagto Eiendom AS

Balanse proforma 2018

Note 2018 2017
Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 1, 2 56 667 56 667
Sum innskutt egenkapital 56 667 56 667

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 3 650 121 2 143 857
Sum opptjent egenkapital 3 650 121 2 143 857

Sum egenkapital 3 706 788 2 200 524

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7 557 187 107 264
Sum avsetning for forpliktelser 557 187 107 264

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 6 34 500 000 33 600 000
Sum annen langsiktig gjeld 34 500 000 33 600 000

Kortsiktig gjeld
Gjeld til selskap i samme konsern 5 1 653 558 3 312 537
Leverandørgjeld 0 673 580
Annen kortsiktig gjeld 83 333 167 117
Sum kortsiktig gjeld 1 736 891 4 153 234

Sum gjeld 36 794 078 37 860 498

Sum egenkapital og gjeld 40 500 865 40 061 021
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Anleggskartotek

Klient 2186 Bagto Eiendom AS

Fødsels-/org.nr 997 818 326

Gruppering: Anleggsmiddelkonto

Avskrivning  i
åretNr.

Ansk.-
år

Ansk. kost  
01.01Betegnelse

  Akk. av-/
nedskr.  01.01

Off. tilskuddBokført verdi  
01.01 Tilgang  i året Avgang  i året År/%

Bokført verdi  
31.12

   Nedskrivning
i åretKonto

1100 Forretningsbygg

29.01.2018Tilgang kjøpte Bilag 10119 2 586 514

31.01.2018Avskrivning 53 850

31.01.2018Tilgang kjøpte Bilag 10116 53 528

28.02.2018Avskrivning 53 910

28.02.2018Tilgang kjøpte Bilag 10139 37 387

31.03.2018Avskrivning 53 910

30.04.2018Avskrivning 53 910

31.05.2018Avskrivning 53 910

30.06.2018Avskrivning 53 910

31.07.2018Avskrivning 53 910

31.08.2018Avskrivning 53 910

30.09.2018Avskrivning 53 910

31.10.2018Avskrivning 53 910

30.11.2018Avskrivning 53 910

31.12.2018Avskrivning 53 910

2007 29 673 335 9 166 843 020 506 492 2 677 429 0 646 860 0 22 537 061 50/2,0Bygg1 1100

Sum 9 166 843 020 506 492 2 677 429 0 646 860 0 22 537 06129 673 3351100 Forretningsbygg

1101 Merverdi bygg

31.01.2018Avskrivning 26 170

28.02.2018Avskrivning 26 170

31.03.2018Avskrivning 26 170

30.04.2018Avskrivning 26 170

31.05.2018Avskrivning 26 170

30.06.2018Avskrivning 26 170

31.07.2018Avskrivning 26 170

31.08.2018Avskrivning 26 170

30.09.2018Avskrivning 26 170

31.10.2018Avskrivning 26 170

30.11.2018Avskrivning 26 170

31.12.2018Avskrivning 26 170

2012 15 707 132 2 929 532 012 777 600 0 0 314 040 0 12 463 560 50/2,0Merverdi Bygg2 1101

Sum 2 929 532 012 777 600 0 0 314 040 0 12 463 56015 707 1321101 Merverdi bygg

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

Maestro Årsoppgjør Side 1Bagto Eiendom AS (2018)



Avskrivning  i
åretNr.

Ansk.-
år

Ansk. kost  
01.01Betegnelse

  Akk. av-/
nedskr.  01.01

Off. tilskuddBokført verdi  
01.01 Tilgang  i året Avgang  i året År/%

Bokført verdi  
31.12

   Nedskrivning
i åretKonto

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

19.01.2018Tilgang kjøpte Bilag 10090 13 812

26.01.2018Tilgang kjøpte Bilag 10107 83 479

31.01.2018Avskrivning 11 180

28.02.2018Avskrivning 11 180

31.03.2018Avskrivning 11 180

30.04.2018Avskrivning 11 180

31.05.2018Avskrivning 11 180

30.06.2018Avskrivning 11 180

31.07.2018Avskrivning 11 180

31.08.2018Avskrivning 11 180

30.09.2018Avskrivning 11 180

31.10.2018Avskrivning 11 180

30.11.2018Avskrivning 11 180

31.12.2018Avskrivning 11 180

2017 1 244 753 14 200 01 230 553 97 291 0 134 160 0 1 193 685 10/10,0Tekniske innstallasjoner 8 1110

Sum 14 200 01 230 553 97 291 0 134 160 0 1 193 6851 244 7531110 Fast teknisk installasjon i bygning

1120 Leietakerinnredninger

2008 35 660 35 660 00 0 0 0 0 0 5/20,0Driftsløsøre4 1120

Sum 35 660 00 0 0 0 0 035 6601120 Leietakerinnredninger

1150 Tomter og andre grunnarealer

2007 3 247 840 0 03 247 840 0 0 0 0 3 247 840Tomt3 1150

Sum 0 03 247 840 0 0 0 0 3 247 8403 247 8401150 Tomter og andre grunnarealer

1250 Inventar

31.01.2018Avskrivning 4 800

28.02.2018Avskrivning 4 800

31.03.2018Avskrivning 4 800

30.04.2018Avskrivning 4 800

31.05.2018Avskrivning 4 800

30.06.2018Avskrivning 4 800

31.07.2018Avskrivning 4 800

31.08.2018Avskrivning 4 800

30.09.2018Avskrivning 4 800

31.10.2018Avskrivning 4 800

30.11.2018Avskrivning 4 800

31.12.2018Avskrivning 4 800

2017 576 982 14 400 0562 582 0 0 57 600 0 504 982 10/10,0Møbler Nordre Kullerød6 1250
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Avskrivning  i
åretNr.

Ansk.-
år

Ansk. kost  
01.01Betegnelse

  Akk. av-/
nedskr.  01.01

Off. tilskuddBokført verdi  
01.01 Tilgang  i året Avgang  i året År/%

Bokført verdi  
31.12

   Nedskrivning
i åretKonto

1250 Inventar

Sum 14 400 0562 582 0 0 57 600 0 504 982576 9821250 Inventar

1260 Fast Bygningsinventar

31.01.2018Avskrivning 2 990

28.02.2018Avskrivning 2 990

31.03.2018Avskrivning 2 990

30.04.2018Avskrivning 2 990

31.05.2018Avskrivning 2 990

30.06.2018Avskrivning 2 990

31.07.2018Avskrivning 2 990

31.08.2018Avskrivning 2 990

30.09.2018Avskrivning 2 990

31.10.2018Avskrivning 2 990

30.11.2018Avskrivning 2 990

31.12.2018Avskrivning 2 990

2017 359 110 2 900 0356 210 0 0 35 880 0 320 330 10/10,0Skilt7 1260

Sum 2 900 0356 210 0 0 35 880 0 320 330359 1101260 Fast Bygningsinventar

1280 Kontormaskiner

31.01.2018Avskrivning 700

28.02.2018Avskrivning 700

31.03.2018Avskrivning 700

30.04.2018Avskrivning 700

31.05.2018Avskrivning 700

30.06.2018Avskrivning 700

31.07.2018Avskrivning 700

31.08.2018Avskrivning 700

30.09.2018Avskrivning 700

31.10.2018Avskrivning 700

30.11.2018Avskrivning 700

31.12.2018Avskrivning 700

2017 25 444 2 100 023 344 0 0 8 400 0 14 944 3/33,3Server for kameraovervåking5 1280

Sum 2 100 023 344 0 0 8 400 0 14 94425 4441280 Kontormaskiner

Sum alle grupper 50 870 256 12 165 635 038 704 621 2 774 720 0 1 196 940 0 40 282 401
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Anleggskartotek

Klient 2186 Bagto Eiendom AS

Fødsels-/org.nr 997 818 326

Gruppering: Anleggsmiddelkonto

Avskrivning  i
åretNr.

Ansk.-
år

Ansk. kost  
01.01Betegnelse

  Akk. av-/
nedskr.  01.01

Off. tilskuddBokført verdi  
01.01 Tilgang  i året Avgang  i året År/%

Bokført verdi  
31.12

   Nedskrivning
i åretKonto

1100 Forretningsbygg

30.11.2017Tilgang kjøpte Bilag aug-nov 1 763 743

31.12.2017Tilgang kjøpte Bilag des 57 150

2007 27 852 442 8 603 843 019 248 599 1 820 893 0 563 000 0 20 506 492 50/2,0Bygg1 1100

Sum 8 603 843 019 248 599 1 820 893 0 563 000 0 20 506 49227 852 4421100 Forretningsbygg

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

30.11.2017Tilgang kjøpte Bilag 10037-45- 468 160

31.12.2017Tilgang kjøpte Bilag 92-94-96- 776 594

2017 0 0 00 1 244 753 0 14 200 0 1 230 553 10/10,0Tekniske innstallasjoner 8 1110

Sum 0 00 1 244 753 0 14 200 0 1 230 55301110 Fast teknisk installasjon i bygning

1150 Tomter og andre grunnarealer

03.07.2017Avgang 20 000

2007 3 267 840 0 03 267 840 0 -20 000 0 0 3 247 840Tomt3 1150

Sum 0 03 267 840 0 -20 000 0 0 3 247 8403 267 8401150 Tomter og andre grunnarealer

1250 Inventar

04.10.2017Tilgang kjøpte Bilag 10026 576 982

2017 0 0 00 576 982 0 14 400 0 562 582 10/10,0Møbler Nordre Kullerød6 1250

Sum 0 00 576 982 0 14 400 0 562 58201250 Inventar

1260 Fast Bygningsinventar

21.12.2017Tilgang kjøpte Bilag 10075 359 110

2017 0 0 00 359 110 0 2 900 0 356 210 10/10,0Skilt7 1260

Sum 0 00 359 110 0 2 900 0 356 21001260 Fast Bygningsinventar

1280 Kontormaskiner

05.10.2017Tilgang kjøpte Bilag 10025 25 444

2017 0 0 00 25 444 0 2 100 0 23 344 3/33,3Server for kameraovervåking5 1280

Sum 0 00 25 444 0 2 100 0 23 34401280 Kontormaskiner

Sum alle grupper 31 120 282 8 603 843 022 516 439 4 027 182 -20 000 596 600 0 25 927 021
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Aksjebok

Klient Bagto Eiendom AS

Fødsels-/org.nr 997 818 326

Aksjebok for ordinære aksjer pr 31.08.2018
Antall Andel Aksjenr

917 994 277
Christian Benneches Vei 16, 0286 OSLO

K. K. Sunde Eiendom AS 10 000,00 100,00000

Sum antall 10 000,00

Totalt 10 000,00

Maestro Årsoppgjør 1761_mas_7418 Side 1



Vedtekter  

for  

Bagto Eiendom AS 

(ajour pr. 8. august 2018) 

 

1.    SELSKAPETS FORETAKSNAVN 

Selskapets foretaksnavn er BAGTO Eiendom AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke 

registreres i Verdipapirsentralen. 

2.    FORRETTNINGSKONTOR 

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET 

Selskapets virksomhet er: 
Investering i eiendom, aksjer og verdipapirer, samt det som står i forbindelse med dette. 
 
4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL 
 
Selskapets aksjekapital er NOK 56 667 fordelt på 10 000 aksjer pålydende NOK 5,6667. 
 
5. STYRET 

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 styremedlemmer. 
       Styreleder har signaturrett alene. 
 

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert 
regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. 
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal 
gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeiere kal la seg representere på generalforsamlingen ved 
fullmektig med skriftlig fullmakt. 
 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 
 

- Godkjennelse av årsregnskapet på årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

K. K. Sunde Eiendom AS, org.nr. 917 994 277, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i 

Bagto Eiendom AS, org.nr. 997 818 326, (Selskapet). 

Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Aksjene skal overdras fra 

Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. 

Selskapet eier Nordre Kullerød 27, gnr. 34, bnr. 102  med påstående bygninger og anlegg i 

Sandefjord kommune (Eiendommen). 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

(a) NOK [●], som utgjør omforent, fast verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien),  

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

(c) X % av fremførbart underskudd (inkludert underskudd frem til og med dagen for 

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

(d) all gjeld i Selskapets balanse (herunder Lånene definert i punkt 2.2) unntatt utsatt 

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

(e) 8 % av differansen mellom i Eiendomsverdien etter fradrag for antatt markedsverdi 

på tomten, NOK 10 000 000,-, og Eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag 

per Overtakelse (inkludert beregnede avskrivninger frem til og med dagen for 

Overtakelse). 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån 

Kjøpesummen som Kjøper skal betale ved Overtakelse (Estimert Kjøpesum), skal fastsettes 

basert på en balanse for Selskapet slik denne forventes å være per Overtakelse (Estimert 

Balanse). Estimert Balanse skal føres i samsvar med god regnskapsskikk, konsekvent 

anvendt og for øvrig som følger:  

(a) Forventet resultat etter skatt frem til og med dagen for Overtakelse skal innarbeides. 

(b) Selskapets gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader som oppstår ved innfrielse av 

Selskapets banklån (Lånene) ved Overtakelse, herunder eventuell over- eller 

underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler.  

(c) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere i) de kostnadene eller inntektene 

som oppstår ved innfrielse av Lånene, og ii) Selskapets skattemessige avskrivninger og 
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føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret, slik at disse postene fordeles etter eiertid i 

salgsåret fordelt på antall dager der dagen for Overtakelse er tilordnet Selger.  

(d) Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal ikke føres som ett nettobeløp, men som to 

bruttoposter under eiendeler og gjeld.  

I vedlegg 3 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapets regnskapsfører, og en 

beregning av Estimert Kjøpesum, som er estimert til NOK [●]. 

Senest fem dager før Overtakelse skal Selger fremlegge restgjeldsoppgaver fra Selskapets 

bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånene per Overtakelse (inklusive eventuell 

over- og underkurs og alle innfrielseskostnader). Samtidig skal Selger fremlegge en 

oppdatert beregning av Estimert Kjøpesum der Lånene er innført med riktige beløp, men der 

det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt 

skattefordel. Hvis Overtakelse av en eller annen grunn utsettes, så skal Selger uten ugrunnet 

opphold innhente nye restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert Kjøpesum per 

dagen for Overtakelse. 

Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og innfri Lånene med de beløp som 

fremgår av restgjeldsoppgaven. 

Dessuten skal Kjøper på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selger       

(Selgerlånet) som er på NOK [●] inklusive opptjente renter per Overtakelse. 

Selger og Selskapet bekrefter herved at ethvert krav mellom Selskapet og Selger eller andre 

selskaper i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning etter at Selger har 

mottatt NOK [•] fra Kjøper ved Overtakelse, og at eventuelle krav som er uteglemt i Revidert 

Balanse, er ettergitt i sin helhet med virkning fra Overtakelse. 

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

(a) En oppdatert balanse per Overtakelse (Revidert Balanse) som skal utarbeides etter de 

samme prinsippene som Estimert Balanse, jf. punkt 2.2, (men slik at det skal ses bort 

fra disposisjoner som Selskapet har foretatt på dagen for Overtakelse etter at Kjøper 

har overtatt Aksjene) og som er godkjent og signert av de som var Selskapets 

styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

(b) En bekreftelse fra en revisor som Selger engasjerer, om at revisor har foretatt en 

forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse,og 

(c) En beregning av Kjøpesummen (Revidert Kjøpesum) på grunnlag av Revidert Balanse. 

Kjøper kan senest 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse og beregningen av 

Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 

innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

fristen, blir Kjøpesumsberegningen utarbeidet av Selger endelig og bindende for partene.  
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Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

innen ytterligere 14 dager blir enige, skal en uavhengig statsautorisert revisor som partene i 

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningen med bindende og 

endelig virkning for partene. Resultatet av denne fastsettelsen skal foreligge senest 14 dager 

etter at revisor er oppnevnt. 

Dersom partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, kan hver av 

partene kreve at revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon. I 

den grad revisor for å komme frem til sin fastsettelse må ta standpunkt til rettslige 

spørsmål, skal fastsettelsen anses som en voldgiftsavgjørelse hvor voldgiftslovens regler må 

følges så langt annet ikke følger av bestemmelsen her, og som bare kan settes til side av de 

ordinære domstolene ved søksmål som nevnt i voldgiftsloven § 42. Revisor skal gjøres 

oppmerksom på dette og den endelige og bindende virkning revisors avgjørelse vil få for 

partene. Revisor står fritt til å engasjere en uavhengig advokat for partenes regning til å 

foreta en juridisk vurdering av innsigelsen, og denne vurderingen skal i tilfelle fremlegges for 

begge partene for kommentarer før avgjørelse treffes. Partene og Selskapet skal gi revisor 

tilgang til all den informasjon om Selskapet som revisor krever. 

Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal 

(a) en eventuell positiv differanse betales av Kjøper til en konto oppgitt av Selger, og 

(b) en eventuell negativ differanse betales av Selger til konto oppgitt av Kjøper. 

Differansen skal betales innen 14 dager etter at Kjøpesumsberegningen er endelig fastsatt, 

med tillegg for 3 % rente p.a. fra Overtakelse til betaling skjer, likevel slik at det etter forfall 

løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

At Kjøpesumsberegningen er endelig og bindende, begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre 

krav gjeldende som følge av brudd på andre bestemmelser i denne avtalen. 

2.4 Forsinket betaling 

Betales ikke Estimert Kjøpesum eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, 

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 

3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

Aksjene skal overtas av Kjøper kl. 12.00 den [●] (Overtakelse). Fra samme tidspunkt overtar 

Kjøper risikoen for at det inntrer omstendigheter som utgjør en mangel eller brudd på 

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 7, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 

etter oppgjørsavtalen. Selger skal sørge for at Selskapet oppfyller sine plikter etter 

oppgjørsavtalen. 
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4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

Kjøpers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, 

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.2 Selgers betingelser  

Selgers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Selger: 

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, 

som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.3 Oppfyllelse av betingelsene 

Selger og Kjøper skal gjøre det som med rimelighet kan forventes av dem for at betingelsene 

for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold. 

4.4 Betydningen av at avtalen bortfaller 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at Selgers eller Kjøpers betingelser ikke blir oppfylt eller 

frafalt, kan ingen av partene rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part. 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den 

annen part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

(a) At det ikke besluttes utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie 

overføringer til aksjeeiere eller andre utover det som fremgår av Estimert Balanse. 

(b) At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av denne avtalen til Overtakelse 

drives på sedvanlig måte, herunder at Eiendommen vedlikeholdes på en forsvarlig 

måte og i et omfang som ikke er mindre enn før signering av denne avtalen. 

(c) At Selskapet ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Selskapet, og at ingen 

av Selskapets vesentlige avtaler heves, endres eller sies opp uten Kjøpers skriftlige 

samtykke. 

(d) Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 7. 

Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 
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6. SELGERS ANSVAR ETTER KJØPSLOVEN, MV. 

Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven 

§ 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig 

opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som 

nevnt i § 19 (1) bokstav b. 

Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende 

opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene 

tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige. 

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav 

gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, 

§ 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om 

ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. 

Dette punkt 6 begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse 

som skyldes forhold på Selgers side. 

7. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde per signering av denne avtalen og Overtakelse, 

likevel slik at garantiene i bokstav (l) til og med (n) bare gjelder ved signering av denne 

avtalen: 

(a) At Selger eier Aksjene, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, at det ikke 

knytter seg løsningsrett til Aksjene, at Selskapet ikke har en ubetinget eller betinget 

plikt til å utstede ytterligere aksjer, og at ingen rettigheter knyttet til Aksjene 

(herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. 

(b) At Selskapet er lovlig stiftet og registrert i Foretaksregisteret, og at alle forhold 

(herunder de sist fastsatte vedtekter) som skal registreres i Foretaksregisteret, er 

registrert der. 

(c) At Selskapets siste årsregnskap er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler, at 

Selskapet ikke har avgitt garantier for tredjemanns forpliktelser, og at Selskapet ikke 

har forpliktelser som Selskapet burde balanseført i henhold til regnskapslovens regler, 

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

(d) At Selskapet eier de eiendeler som er oppført i Estimert og Revidert Balanse, og at 

disse eiendelene er fri for enhver heftelse (bortsett fra de som vil slettes ved 

innfrielse av Lånene ved Overtakelse, og de heftelser som er angitt i vedlegg 4). 

(e) At Selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatte- 

og avgiftsmyndighetene, samt at det ikke foreligger eller vil oppstå skatte- eller 

avgiftskrav for Selskapet knyttet til tiden forut for Overtakelse som ikke fullt ut er 

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  
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(f) At Selskapet ikke har anskaffelser som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk 

utløser justeringsplikt for merverdiavgift. 

(g) At Selskapets virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne,  

og at Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(h) At Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.  

(i) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn 

de som er angitt i vedlegg 4. 

(j) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist.  

(k) At Selskapet ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt 

minnepinne til vedlegg 1, og at Selger ikke kjenner til at en leier har brutt en 

leieavtale. 

(l) At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og 

at disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med leierne. 

(m) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller 

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

(n) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder 

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 6 og 7, menes både de forhold som Selger faktisk 

kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig 

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 7. 

8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 6 eller 7 noe som han selv faktisk kjente 

til ved signeringen av denne avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de 

dokumentene Selger har gjort tilgjengelig for Kjøper før signering av denne avtalen. Denne 

begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (e) og (f) (om skatt 

og avgift) eller punkt 7 bokstav (a) eller (h) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen), i 

fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 

dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig 

melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett 
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taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon 

innen ett år etter Overtakelse. 

Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på de Fundamentale Garantiene. For 

slike brudd må Kjøper sende en skriftlig reklamasjon som nevnt senest tre år etter 

Overtakelse. Ved slike brudd kan Kjøper ikke kreve at Selger dekker tap som skyldes at han 

har unnlatt å gi Selger skriftlig melding om bruddet innen 60 dager etter at han oppdaget 

det. 

8.3 Omfanget av erstatningen 

Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingsloven § 7-1 (2), 

selv om Selger har utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av 

felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. 

Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper 

eller Selskapet kan nyttiggjøre seg, og ii) det Selskapet har rett til å kreve erstattet fra 

tredjemann, herunder et forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes 

ansvarlig for tapet hvis og når tapet må dekkes av Selskapet. Kjøper kan overholde fristene i 

punkt 8.2 ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

8.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning  

Selgers ansvar for brudd på punkt 6 eller 7 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre 

enn NOK 60 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om 

beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 

NOK 600 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Eiendomsverdien. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

Ansvarsbegrensningene i dette punkt 8.4 gjelder bare ved brudd på punkt 6 eller 7 og ikke 

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 

8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder de Fundamentale Garantiene 

og punkt 5, 6, 7 eller 10) er under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av 

Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.2 til og med 8.5 gjelder ikke hvis avtalebruddet er 

forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder 
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eller en annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av 

salget av Aksjene til Kjøper. 

8.7 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Eiendomsverdien 

Partene har ved fastsettelsen av Eiendomsverdien tatt hensyn til begrensningene i Selgers 

ansvar etter punkt 6, 7 og 8. 

9. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan hver av partene gjøre 

misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 

herunder heve avtalen hvis den annen part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd. 

Kjøper har imidlertid ingen rett til å kreve retting etter kjøpsloven § 34, men Selger har rett 

til å utføre retting etter kjøpsloven § 36. 

10. SELGERS SKADESLØSHOLDELSE 

Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap (herunder forsvarlige advokatutgifter) som 

springer ut av: 

(a) At Eiendommen blir skadet i perioden mellom signering av denne avtalen og kl. 1200 

på dagen for Overtakelse. Denne skadesløsholdelsen gjelder ikke hvis tapet er lavere 

enn beløpsterskelen i punkt 8.4(a), eller hvis i) kostnadene til gjenoppføring/ 

reparasjon og leietap som følge av skaden er fullt dekket av en forsikring eller dekkes 

av Selger eller Selger stiller betryggende sikkerhet for disse kostnadene og leietapet, 

og ii) alle leierne til Eiendommen bekrefter at de vil videreføre eller gjenoppta sitt 

leieforhold på uendrede vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. Kjøper taper retten til 

å gjøre brudd på denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 45 dager 

etter Overtakelse, gir Selger skriftlig melding om at han krever erstatning for skaden. 

(b) At de fordringer som er oppført i Revidert Balanse, ikke blir betalt senest 30 dager 

etter forfall. Ved brudd på denne skadesløsholdelsen skal Selger overta fordringen fra 

Selskapet mot å betale fordringens pålydende til Selskapet senest 5 virkedager etter 

at Kjøper har gitt Selger skriftlig melding om bruddet. Kjøper taper retten til å gjøre 

denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 

fordringen forfalt, gir Selger skriftlig melding om at han skal overta fordringen. 

Begrensningene i Selgers ansvar etter punkt 8.1, 8.2 og 8.4 gjelder ikke for skadesløs-

holdelsene i dette punkt 10. 

11. OPPSTILLING OVER JUSTERINGSPLIKTIGE/-BERETTIGEDE ANSKAFFELSER  

Selger har opplyst at Selskapet ved signering ikke vil ha anskaffelser som er 

justeringspliktige/-berettigede i henhold til reglene for justering av inngående 

merverdiavgift på kapitalvarer. 
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12. FULLSTENDIG AVTALE 

Denne avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver 

tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne 

avtalen. 

13. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN SELGER 

Kjøper og Selskapet fraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot 

nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte hos Selskapet, Selger eller selskap i 

samme konsern som Selger, Selgers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller Selgers megler, 

rådgivere eller representanter som følge av deres handlinger eller unnlatelser frem t.o.m. 

Overtakelse. Dessuten skal Kjøper sørge for at Selskapet ikke gjør et slikt krav gjeldende mot 

de nevnte personene (de Beskyttede Personer) og holde disse personene skadesløse for det 

tilfelle Selskapets eller Kjøpers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller kreditorer gjør krav 

gjeldende mot dem som følge av deres handlinger eller unnlatelser i forbindelse med 

inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg. 

Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i forrige avsnitt gjelder ikke i den grad kravet 

mot de Beskyttede Personer springer ut av deres forsettlige opptreden eller en særskilt 

avtale med de Beskyttede Personer. 

14. MEDDELELSER 

Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per e-post til følgende 

adresser: 

For Selger: [●] 

For Kjøper: [●] 

Frem til og med Overtakelse skal alle meddelelser sendes med kopi til:  

Q4 Næringsmegling AS v/ Trond Stensholt, epost: ts@q4.no 

15. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av 

et annet lands rett. 

Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær 

rettergang med Sandefjord tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 

domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det 

som er bestemt her. 

16. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger, Kjøper og Selskapet  
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2. Pantattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Prospekt.  Vedlegg på minnepinne/oversendt tidligere. 

6. Justeringsoppstillingen 

7. Oppgjørsavtale 

8. [Datarom på DVD/minnepinne] 

17. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og Q4 

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:   

K. K. Sunde Eiendom AS 

 for Kjøper:  

[Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

Vi er kjent med og aksepterer våre forpliktelser i henhold til denne avtalen: 

 

for Bagto Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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VEDLEGG 7  

JUSTERINGSOPPSTILLINGEN 

oppdateres 

Følgende justeringspliktige/justeringsberettigede kapitalvarer foreligger per Overtakelse: 

[Ta inn angivelse av hvilken kapitalvare det gjelder]  

Fullføringstidspunkt/anskaffelsestidspunkt [Dato]  

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift NOK [●] 

Total merverdiavgift NOK [●] 

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen NOK [●] 

Selskapets fradragsrett ved anskaffelsen [●] % 

Selskapets fradragsrett per Overtakelse [●] % 

Årlig justeringsbeløp NOK [●] 

 

[Ta inn en tabell for hver kapitalvare, dersom det er flere.]
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VEDLEGG 8 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

K. K. Sunde Eiendom AS, org.nr. 917 994 277, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) 

har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Bagto Eiendom AS, org. nr. 997 818 326.  

Ord med stor forbokstav i denne avtalen (Oppgjørsavtalen) skal bety det samme som i Avtalen. 

Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert Q4 Næringsmegling AS, org.nr. 916 739 125, Nedre 

Langgate 37, 3126 TØNSBERG, epost: rbw@q4.no   (Oppgjørsansvarlig) til å bistå med gjennomføring 

av oppgjøret som beskrevet nedenfor. Oppgjørsansvarlig skal ikke bistå med etteroppgjøret som skal 

finne sted etter punkt 2.3 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

Estimert Kjøpesum, Selgerlånet og Lånene samt eventuelt gebyr for tinglysing av pant til Kjøpers 

långiver skal betales til kontonr. 1506.13.94017 (Oppgjørskontoen) som er etablert i navnet til 

Oppgjørsansvarlig.   

5% av Eiendomsverdien skal betales til Oppgjørskontoen 7 virkedager etter kontraktsignering.  Avtalt 

honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig dekkes av beløpet så snart Sikringsdokumentet i hht. pkt. 2.1 

er tinglyst. 

Eventuelle renter på Oppgjørskontoen opptjent fra og med dagen for Overtakelse skal utbetales til 

Selger, mens eventuelle renter opptjent før Overtakelse skal utbetales til Kjøper. Renter under 

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1 Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende 110% av 

Eiendomsverdien til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

2.2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1 med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3 Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

[Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers bank], 

(Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.4 Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest ved 

Overtakelse 

 

2.5 Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest ved 

Overtakelse 

 

2.6 Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest ved 

Overtakelse 

 

2.7 Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra 

kreditorene under Lånene som angir eksakt 

størrelse på Lånene per Overtakelse, og hvor 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen og øvrige eiendeler som 

tilhører Selskapet, vil slettes ved mottak av de 

beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse 

 

2.8 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en 

oppdatert estimert kjøpesumsberegning som 

angitt i punkt 2.2 i Avtalen, der Lånene og 

Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

Restgjeldsoppgaven. 

2.9 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

Overtakelse 

 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

Forutsatt at betingelsene i punkt 4 i Avtalen er oppfylt eller frafalt, partene har oppfylt sine 

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter 

til Långiveren er tinglyst (konferert), jf. punkt 2.6, skal partene gjennomføre oppgjøret i samsvar med 

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

3.1 Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som 

angitt i  Bilag 4 om at Aksjene er overtatt av 

Kjøper [, og at Aksjene er pantsatt på første 

prioritet til Långiveren]. 

Selger og 

Kjøper 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.2 Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale 

aksjeeierbok som angitt i Bilag 5, der Kjøper er 

innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.3 Sørge for at Estimert Kjøpesum, Selgerlånet og 

Lånene er disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

Straks vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 3 er oppfylt eller frafalt, skal Oppgjørsansvarlig: 

(a) utlevere den originale aksjeeierboken (jf. Oppgjørsavtalen punkt 3.2) til Kjøper, 

(b) utbetale avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig dersom det ikke er dekket tidligere,  

(c) innfri Lånene med de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven, og 

(d) innfri Selgerlånet, og 

(e) utbetale det som gjenstår av Estimert Kjøpesum inklusive opptjente renter på 

Oppgjørskontoen til Selgers konto med nr. [•]. 
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5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

Forutsatt at Kjøper har oppfylt sin plikt etter punkt 3.3, skal Selger ved Overtakelse levere til Kjøper 

alle fullmakter til å disponere over Selskapets bankkonti, herunder Selskapets tilgang til nettbank 

mv., og annen dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet ved Overtakelse kan sørge for at 

disposisjonsretten og tilgangen til Selskapets konti endres i samsvar med Kjøpers ønsker. Inntil 

Revidert balanse foreligger skal Selger ha tilgang til bankutskrifter og bilag for aktuell periode. 

6 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

Hvis ett eller flere av vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 2 eller 3 ikke er oppfylt eller frafalt ved 

Overtakelse, skal oppgjøret, likevel gjennomføres hvis og når samtlige vilkår er oppfylt eller frafalt 

innen 30 dager etter i) Overtakelse eller ii) utsatt Overtakelse iht. skriftlig endringsavtale mellom 

partene. Hvis ett eller flere av vilkårene fremdeles ikke er oppfylt eller frafalt innen utløpet av den 

nevnte fristen på 30 dager, skal Oppgjørsansvarlig levere den originale fullmakten nevnt i punkt 2.3 

til Selger og tilbakebetale eventuelt mottatt lånebeløp til Långiveren inklusive opptjente renter på 

Oppgjørskontoen så fremt Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for 

Långiveren vil slettes. Det overskytende beløp på Oppgjørskontoen som ikke skal overføres til 

Långiveren, skal samtidig tilbakebetales til Kjøper. Dessuten skal Oppgjørsansvarlig av eget tiltak 

levere aksjeeierboken tilbake til Selskapet og sørge for sletting av sikringsdokumentet og 

urådighetserklæringen i aksjeeierboken. 

7 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor 

Kjøper vedtar ansvarsfrihet for styret og velger nytt styre, og melde styreendringen til 

Foretaksregisteret. Utkast til protokoll for endring av styret og annet er inntatt i Bilag 6. 

8 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

Straks oppgjøret er gjennomført og nytt styre i Selskapet er registrert i Foretaksregisteret, skal 

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

og panteretten i aksjeeierboken, med mindre Kjøper gir instruks om noe annet. 

 [sted], [signeringsdato] 

for K. K. Sunde Eiendom AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for Bagto Eiendom AS  for Q4 Næringsmegling AS 

[Selskapets repr.]   
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Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 
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Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

BAGTO EIENDOM AS 

Org.nr. 997 818 326 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

K. K. Sunde Eiendom AS  
 

917 994 277 1-10 
0001) 

10 000 1) Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 
aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato]. Aksjene er pantsatt til Q4 Næringsmegling AS, org. 
nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert krav som tilkommer [Kjøper] 
eller [Kjøpers bank] i tilknytning til denne aksjekjøpsavtalen og eieren 
av aksjene kan ikke avhende eller pantsette aksjene eller rettigheter til 
aksjene uten samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, org.nr. 916 739 125. 
Denne heftelsen er ikke til hinder for at aksjene pantsettes på første 
prioritet til Kjøpers bank.  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Bagto Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  

 



 

#5140862/13 

Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Bagto Eiendom AS, org.nr. 997 818 326, gir herved [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], representert ved 

[Kjøpers repr.],  

fullmakt til alene å pantsette og/eller etablere urådighet i vår eiendom med gnr. 34, bnr. 102 i 

Sandefjord  kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers bank]. 

Denne fullmakten kan bare benyttes i original og gjelder ikke etter [angi romslig frist]. 

 

[Sted], [dato] 

for Bagto Eiendom AS 

 

[Selskapets repr.] 

 

Jeg/vi bekrefter at [Selskapets repr.] er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) 

underskrifter(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge. 

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 
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Bilag 3 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

BAGTO EIENDOM AS 

(Selskapet) 

 

Den [•] ble det avholdt styremøte i Selskapets lokaler. [Alternativt: Styrelederen fant det 

betryggende å avholde telefonstyremøte den [•]] 

Følgende personer deltok: [•]. Styret var dermed fulltallig og beslutningsdyktig. 

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

Styret behandlet spørsmålet om Selskapet skulle samtykke til at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

Styret ga sitt samtykke til aksjeervervet og til at Kjøper innføres i Selskapets aksjeeierbok som eier av 

samtlige aksjer i Selskapet hvis og når Kjøper har overtatt aksjene iht. kjøpekontrakten med selger 

hvor også Selskapet er part. Styret godkjente inngåelsen av denne kjøpekontrakt og tilhørende 

oppgjørsavtale og bekreftet at [Selskapets repr.] har fullmakt til å inngå og signere disse avtalene på 

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

Videre godkjente styret at Selskapets eiendom blir pantsatt til fordel for Kjøpers långiver på de vilkår 

som følger av oppgjørsavtalen. Styret noterte at denne panteretten er tom frem til Kjøpers lån blir 

utbetalt ved Kjøpers overtakelse av aksjene, og at Kjøper i oppgjørsavtalen har påtatt seg å sørge for 

at denne panteretten bare kan gjøres gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Styrets medlemmer påtok seg å stille sine styreverv til disposisjon og fratre fra det tidspunkt 

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

Styrets medlemmer erklærte at de har ingen utestående krav mot Selskapet utover det som fremgår 

av estimert balanse, som er laget iht. kjøpekontrakten med Kjøper. 

*** 

Alle vedtak var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling. 

[Selskapets repr.] 
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Bilag 4 

 

Til styret i Bagto Eiendom AS, org.nr. 997 818 326 

 

 

MELDING OM AKSJEERVERV OG PANTSETTELSE 

Vi gir herved melding om at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato] har ervervet alle aksjene i Bagto Eiendom AS.  

Det gis samtidig melding om at disse aksjene er pantsatt på første prioritet til [Kjøpers bank], org.nr. 

[org.nr. Kjøpers bank]. 

Vi krever at [Kjøper] straks innføres i aksjeeierboken til Bagto Eiendom AS som eier av alle aksjene , 

og at [Kjøpers bank] innføres som panthaver. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for [Kjøper] 

[Kjøpers repr.] 

 

*** 

 

Vi bekrefter herved at [Kjøper] har ervervet alle aksjene i Bagto Eiendom AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for K. K. Sunde Eiendom AS 

[Selgers repr.] 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

BAGTO EIENDOM AS 

Org.nr. 997 818 326 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall aksjer Heftelser/merknader Innført dato 

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-10 0001) 

og 2) 
10 000 2) Aksjene er pantsatt på første prioritet 

til [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 

bank], med adresse [•].1)Eieren av 
aksjene kan ikke avhende eller pantsette 
aksjene eller rettigheter til aksjene uten 
samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, 
org.nr. 916 739 125. Aksjene er pantsatt  
til Q4 Næringsmegling AS, org. nr. 
916 739 125, til sikkerhet  for ethvert 
krav som tilkommer [Kjøper] eller 
[Kjøpers bank] i tilknytning til denne 
aksjekjøpsavtalen. 

1) [signeringsdato] 

2) 

[overtakelsesdato] 

 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Bagto Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

BAGTO EIENDOM AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bagto Eiendom AS, org.nr. 

997 818 326, i selskapets lokaler. 

Selskapets aksjeeier, [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper] [, som tidligere samme dag hadde ervervet 

samtlige aksjer i selskapet,] var representert ved [Kjøpers repr.] [som fremviste skriftlig og datert 

fullmakt].46 

Til behandling forelå følgende: 

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

[Kjøpers repr.] ble valgt til møteleder. [medundertegner] ble valgt til å undertegne protokollen 

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Selskapets eneste aksjeeier samtykket i at 

generalforsamlingen ble holdt uten vedtak fra styret, jf. aksjeloven § 5-6 (3), og at verken styrets 

leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning.47 

                                                           

46 Det er her lagt opp til at generalforsamlingen avholdes som et møte etter aksjelovens alminnelige regler (se dog punkt 2 i 
protokollen). Etter de forenklede reglene i aksjeloven § 5-7 kan generalforsamlingen avholdes "på en egnet måte" uten 
fysisk møte, f.eks. ved sirkulasjon av utkast til protokoll eller som et telefonmøte. Paragraf 5-7 krever at protokollen 
signeres av styrets leder før endringen av styret, men er neppe til hinder for at styret utpeker en annen person til å forestå 
avholdelse av generalforsamlingen og undertegne protokollen så fremt styrets leder har forfall og det ikke er en varaleder. 
Hvis generalforsamlingen skal avholdes etter reglene i § 5-7, stryker man sak 1 og 2 nedenfor og skriver: «Sakene nedenfor 
ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Styrets 
medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, men ingen av disse hadde noen 
kommentarer eller innvendinger.» 
47 Det er ikke nødvendig å fravike § 5-4 hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges siden § 5-4 bare gjelder 
generalforsamlinger som avholdes som møte. 
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3. Beslutning om ansvarsfrihet 

Generalforsamlingen vedtok å frita alle nåværende og tidligere styremedlemmer for ethvert ansvar i 

tilknytning til deres verv som styremedlemmer i selskapet. Ansvarsfriheten gjelder i så vid 

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. [●] (styreleder), 

[●] og [●] skal here7er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er here7er selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Bagto Eiendom AS. 

§ 2 

Forretningskommune 

Selskapet har sitt forretningskontor i [●]. 

Hvis styret bestemmer det, kan generalforsamlingen avholdes i [●]. 

§ 3 

Selskapets virksomhet 

Selskapets virksomhet er [å investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som 

dermed står i forbindelse.] 

§ 4 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK [●] fordelt på [●] aksjer hver pålydende NOK [●]. 
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§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett iht. 

aksjeloven.48 

§ 6 

Signatur49 

Selskapets foretaksnavn tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 

 

* * * 

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. 

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]50        [medundertegner] 

                                                           

48 Det må særskilt vurderes om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke og/eller forkjøpsrett. Har selskapet bare én 
aksjeeier, er det som regel ingen grunn til at aksjelovens bestemmelser om styresamtykke og forkjøpsrett skal gjelde. 
49 Det er ikke nødvendig med en signaturbestemmelse i vedtektene. I mangel av en slik vedtektsbestemmelse avgjør styret 
hvem som signerer for selskapet, jf. aksjeloven § 6-31. 
50 Hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges, skal protokollen undertegnes av styrets leder (før eventuelle endringer i 
styret). 
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FULLMAKT OG SAMTYKKE 

[Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], gir herved [Kjøpers repr.] fullmakt til på våre vegne å møte og 

stemme for våre aksjer i Bagto Eiendom AS ved den neste ekstraordinære generalforsamlingen i 

selskapet som skal behandle endring av styret, revisor og vedtekter. 

Undertegnede samtykker herved til: 

(a) at generalforsamlingen blir avholdt uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. 

aksjeloven § 5-6 (3);  

(b) at verken styrets leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem er til stede på 

generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning; og 

(c) at sakene på generalforsamlingen blir behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten å følge kravene 

i aksjeloven § 5-8 til § 5-16. 

 

[sted], ________ 

For [Kjøper] 

 

__________________ 
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